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 المـقـدمة
أو تنقيبػا  فػي الثقافػن انمػا  النقد الثقافي في أبسط مفيوماتو لػسس بثثػا  

ىو بثث في أنساقيا المضػمر  وفػي مالػهاتيا المرهبػن والم قػد  ا وهػذا فيػو 
نالػػػان انسػػػاني سثػػػاوؿ دراسػػػن الممارسػػػاو الثقافسػػػن فػػػي أو ييػػػا ا  تما سػػػن 
والذاتسن بل في تموض اتيا هافن بما في ذلؾ تموض يا النصوصي ومف ىنا 

المني سن المست ممن في النقػد األدبػي ا وىػي يبت د النقد الثقافي  ف األدواو 
أدواو تبثث في بنسن النص وفي ماىو )باغػي /  مػاليأ أمػا النقػد الثقػافي 
فيبثػػث فػػي األنسػػاؽ المضػػمر  لمعطػػام وات امػػل مػػو الػػنص األدبػػي بوصػػفو 
ثادثػػن ثقافسػػن هايرىػػا مػػف الثػػوادث الثقافسػػن التػػي تسػػتاثر باىتمػػاـ الدراسػػاو 

ؿ الكالػػع  ػػف أدواو التمرهػػز واليسمنػػن ومػػف ثػػـ الت امػػل الثقافسػػن التػػي تثػػاو 
 مو اليامش الال بي وما هاف س ّد متنا .

فالنقػػد الثقػػافي نالػػان أو ف السػػن تن نػػا باألنسػػاؽ الثقافسػػن التػػي ت هػػس 
واألعاقسػن واننسػانسن  م مو ن مف السساقاو الثقافسن والتاراعسػن وا  تما سػن

ػػػا الػػػنص والقػػػسـ الثضػػػاران بػػػل ثتّػػػا األنسػػػاؽ ا لثقافسػػػن الدينسػػػن والسساسػػػسنا أم 
ػا  مالسػا  بػل بمثابػن نسػ  ثقػافي يػ د   األدبي فيت امل م و لػسس بوصػفو نص 
وظسفن نسقسن ثقافسن تضمر ما ىو مضاد لمم مف في النص األدبيا وسقصػي 

ي ووظسفتػػو الالػػ ران ألنػػو يػػ د  الػػا )ال مػػا الثقػػافيأ الػػذ  ال انػػم ال مػػال
ع )الثيػػػل الثقافسػػػنأ التػػػي يتوسػػػـ بيػػػا لتمراػػػر أنسػػػاقو نهتالػػػ و ي  منػػػا نػػػر  أ

المضػػػػمر ا والنقػػػػد األدبػػػػي ىػػػػو الػػػػذ  س نػػػػي بال مػػػػالي والالػػػػ ر  فػػػػي األدا  
 النصي .

سػػيف أف موقػػع الػػدهتور  بػػد ي الاػػذامي مػػف النقػػد ر ايػػر  ب ػػض الد
األدبػػي فػػي اطػػار )مالػػرو وأ فػػي النقػػد الثقػػافي ود وتػػو   ػػاف موتػػو سمثػػل 
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لفػػو التوفيػػ  فسػػو ثػػيف ا تمػػد فػػي تسػػوا  النقػػد الثقػػافي بوصػػفو  انبػػا  لػػـ سثا
بدسا   ػف النقػد األدبػي وىػي د ػو  مػا هانػو لتمػر مػف دوف مناقالػن أو  ػدؿ 
واندرج في ىذا الم اؿ مادار بينو وهيف الناقد  بد النبي اصطيع وثبو في 

 ."نقد ثقافي أـ نقد أدبي"هتابيما المالترؾ 
ذا هاف الاػذامي قػد ثػاوؿ أ ف يمّطػع واعفػع مػف هامػو  ػف النقػد وا 

األدبػػي مػػف دوف أف سسػػقط تمػػؾ الػػد و  مػػف مالػػرو و فػػي الفصػػل األوؿ مػػف 
ىػػذا الكتػػام فػػدّف  بػػد النبػػي اصػػطيع قػػد أسػػيم فػػي الػػرد فػػي الفصػػل الثػػاني 
مػػػف الكتػػػام الػػػذ  ب نػػػواف )بػػػل نقػػػد أدبػػػيأ ورد  مػػػا د ػػػو  الاػػػذامي م هػػػدا  

مهانسػػػػن تطػػػػالثا ره  سػػػػتس ام المتايػػػػراو الثقافسػػػػن وا ػػػػن الػػػػا النقػػػػد األدبػػػػي وا 
وال ممسػػن التػػي ساليدىػػػا ال صػػر ا ومثت ػػا   مػػا الاػػذامي ب ػػدـ تعمػػي الاػػرم 
 ف النقد األدبي مو هونيـ الم سسيف لمنقد الثقافي ا همػا أالػار الػا امهانسػن 

 انفاد  مف النو يف في دراسن النصوص والظواىر انبدا سن.
د مػػف  وانػػم النظراػػن النقدسػػن وقػػد قػػّدـ أصػػطيع  رضػػا  مطػػو   ل ػػد

وأىميتيا وتثّدث  ػف طبس ػن النقػد هونػو انالػا   ػف لاػن ابدا سػن متطرقػا  الػا 
تميػػزه  ػػف سػػالر ال مػػـو لكونػػو يت امػػل مػػو لاػػن األدم ا لسصػػل مػػف هػػل ذلػػؾ 
نػو قػادر  الا أف النقػد األدبػي قػادر  مػا ا سػت ابن الوا سػن لكػل المتايػراو وا 

سػػن وا  تما سػػن بنمػػاذج فهراػػن وسػػموهسن ا ومػػو  مػػا اغنػػا  ال وانػػم ا بدا 
 ػاف مػوو النقػد مبػرراو مالػرو و ناصرار الاػذامي  مػا موقفػو فػي الػرح 

 قػػػم أصػػػطيع م ترضػػػا  ومسػػػ ا  ماثظاتػػػو فػػػي نقػػػد موقػػػع فقػػػد األدبػػػي 
 الاذامي مف النقد األدبي.

اّف د ػػو   بػػد ي الاػػذامي فػػي ىػػذا الكتػػام لػػـ تكػػف تالػػّددا  فػػي مػػوو 
ألدبي وىو مف قاؿ في ا فاد  مف مصطمثاتو ولكنػو يػر  أّف النقػد قػد النقد ا
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اثترؽ بسبم ترهيزه  ما ال مالي فقط فػي العطػام األدبػي وىػي د ػو  قػاؿ 
بيا أمػيف العػولي قبمػو بػاّف الباغػن قػد اثترقػو ود لػن ذلػؾ أف النقػد الثقػافي 

صػرا أ هػاف الذ  اقترثو الاذامي في الت امل مو العطػام األدبػي ال رهػي )ث
مالرو ا  ولـ يتبمور الا صسان الدرس األكػادسمي و مسػو فػدّف  ػل ا  تػراض 
المقّدـ مف  بد النبي اصػطيع تمثػور ثػوؿ مثاولػن الاػذامي الت ػاوز  مػا 

لػػػـ سقػػػل بيػػػا  –فػػػي ثقسقػػػن األمػػػر  –التػػػراث النقػػػد  والباغػػػي ال رهػػػي وىػػػي 
يع قػد بػالف فػي ا بػل اننػا ناثػن أف  بػد النبػي اصػط ولـ تكف هػذلؾ الر ل

 ظمػن ىػذا النقػد تدلل  ما دفا و  ف النقد األدبي فمـ يترؾ الارد  أو وارد  
صػػطيع قػػد تموضػػو فػػي عندقػػو مػػف غيػػر ألػػـ سقميػػا ا واسػػتطسو أف أقػػوؿ اف 

ث ػػػن  وأف ي ػػػنل الػػػا الػػػرد ال ممػػػي المسػػػتند الػػػا التثميػػػل فضػػػا   ػػػف فقدانػػػ
  ت ػػاد ثػػيف بػػدأ نقػػدنا الػػرفض الػػا المفّسػػر الفمسػػفي  والثضػػار  وهػػاّف الكػػرّ 

ا و ن ػػػد هػػػذلؾ سػػػمن يػػػر ر سػػػن فمسػػػفسن همػػػا ىػػػو لػػػد  الاػػػرماألدبػػػي مػػػف غ
النظراػػن  نػػد ا ثت ػػاج الػػرافض مػػو أّف الاػػذامي قػػّدـ مػػا سهػػاد سالػػبو النظراػػن 

 بد را اتيا ومقارهاتيا.
وسمهننػػػا القػػػوؿ اّف النقػػػد الثقػػػافي  سمهػػػف أف يػػػد و الػػػا مػػػوو النقػػػد 

لػػو بطراقػػن ثداثسػػن وثضػػاران ا وقػػاؿ بت ػػاوزه مػػف األدبػػي بػػل د ػػا الػػا اثسا
 ف ال مػالي فقػط فػي عاؿ األعذ باألسبام وال مل التي   متو نمطسا  باثثا  

ا ولػػػـ سسػػػمط الضػػػو   مػػػا ا نسػػػاؽ الثقافسػػػن الكامنػػػن ورا ه. العطػػػام األدبػػػي
ول ػػل  ىػػذا الثػػوار القػػالـ بػػيف الػػر ميف ييػػدؼ الػػا نػػوع مػػف التواصػػل الفهػػر  

بػػػػيف ا را  المتضػػػػاد  ا ولكػػػػف لةسػػػػع ىنػػػػاؾ ىػػػػّو  فػػػػي الثػػػػوار والثضػػػػار  
فيأ مفادىا ان داـ التواصل في فيـ الثدود الفاصمن بيف مفيػومي )النقػد الثقػا
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ي ػػػػاد نػػػػوع وسهفي اف النقػػػػد الثقػػػػافي مػػػػف المقارهػػػػن بينيمػػػػا. و)النقػػػػد األدبػػػػيأ وا 
 .سوا  اكاف لاوسا اـ مرلسااـ  ادسا م ساراا يت امل مو ا  عطام

بػػػد مػػػف التنوسػػػو الػػػا أف ماثقتنػػػا لممرا ػػػو الثديثػػػن المت مقػػػن بيػػػذا و 
لميػػػدؼ الت مسمػػػي الػػػذ  أنلػػػع  االثقػػػل واتسػػػاع  فاقنػػػا الم رفسػػػن فسػػػو وت اوزنػػػ

ضػػػافن قضػػػاسا  ديػػػد  السػػػو  الكتػػػام مػػػف أ مػػػوا  ثرنػػػا ا ػػػاد  هتابػػػن المػػػدعل وا 
لتػي هال ندر واألدم النسػو  والنقػد النسػو  وا ستالػراؽا وب ػض التاييػراو ا

وأضػػػفنا الػػػا  نوانػػػو هممػػػن )فضػػػا اوأ لكػػػي يػػػوثي  رأيناىػػػا ميمػػػن ومفيػػػد ا
ومف دوا ي سرور  أف سهوف هتابي  باالتاا و النقد الثقافي واتساع ثدودها

نػي  الػهر هػل الػذيف ألىو األوؿ في ىذا الثقل لكاتم  راقي داعػل البمػد ا وا 
ل م ّقػػد ومتػػداعل بػػارهوا ىػػذا ال يػػد وأثنػػوا  مسػػو ورأوا فسػػو سػػيولن وسسػػرا  لثقػػ

 وطب تو الثالثن ىذه  ا و ب د نفاد الطب تيف السابقتيف.وممتبس.
 ومف ي التوفي 

 سميػر العميػلأ.د.   
 2108باػػػداد /
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 المدخل 

 الخطابالنقد الثقافً من النص إلى 
النقػػد الثقػػافي لػػسس بمػػنيه نمطػػي لػػو ثػػدود م ينػػن انمػػا ىػػو نالػػان انسػػاني 

عتمػػع المن ػػزاو الفهراػػن والم رفسػػن والعطابػػاو الثاممػػن ألنسػػاؽ م رفػػي يتنػػاوؿ م
تاراعسن أو تداولسن ا تما سػن بػل ثتػا العطابػاو الميممػن هان انػاو والمسػ او 
المرتبطػػػن باليػػػاتع النقػػػاؿ والنهػػػاو التػػػي س بػػػر  نيػػػا بصػػػسف لاوسػػػن أو العطابػػػاو 

طابػػػاو التػػػي المرلسػػن/ المسػػػمو ن )العطابػػػاو الصػػػورانأ وبػػاعتزاؿ واضػػػل هػػػل الع
س بػر  نيػػا مػػف عػاؿ الثقافػػن ون ثػػر فييػا  مػػا )تيرابػػاو نسػقسنأ لسسػػو فػػي و ػػي 
الكاتػػػم أو المنػػػته لمعطػػػام ألنيػػػا تطػػػرح نفسػػػيا  ػػػف طراػػػ  مػػػا نسػػػمسو )بػػػالم لع 
الثقػػػافيأ الػػػذ  سهمػػػف فػػػي العمفسػػػاو النسػػػقسن لمكاتػػػم التػػػاراعي الثاضػػػر فيزاالسػػػا  

ومػا ييمػو ىػو الكالػع  ػف  -قد الثقػافيأ ني الن –)بمثمو ودموأا فا ميمش فسو 
أنسػػاؽ مضػػمر  أعفتيػػا  مالسػػاو األدا  أو مػػا سسػػمسو  بػػد ي الاػػذامي بػػػ )الثيػػل 
النسقسنأ وما ىو ظاىر سثيػل الػا غيػر )الظػاىر المعػالع أو المضػاد أو الثامػل 
لم يػػوم النسػػقسن فػػي هػػل عطػػام ومػػو أف فػػي ثضػػور العطػػام مفػػاتسل لتيرابػػاو 

 ؽ  ف أنساؽ ما ورالسن هامنن فسو. نسقسن تفتل ا فا
فالنقػػد الثقػػافي يت امػػل مػػو عطػػام فسػػو م ػػر  مػػف الػػدا و المتثرهػػن  بػػر 
الزمف وليا مداليل أعر     اقن ليا بانسثػا او التػي تفرزىػا النصػوص األدبسػن 
بتدا ساو م انييا و مالسػن لاتيػا فقػد تقػرأ نصػا  واثػدا  أو ديوانػا  هػاما  أو م مو ػن 

أو روالسن مثا  فت ثر  ما ) ممن ثقافسنأ واثد  تثيل الا ) يم نسػقيأ قصصسن 
سثممػػػو ذلػػػؾ العطػػػام ال مػػػالي  مػػػا مػػػا سقترثػػػو د. بػػػد ي الاػػػذامي غيػػػر أننػػػي 
اقترثػػو تسػػػمسن أعػػر   مػػػل أف تالػػسو مصػػػطمثا  فػػي النقػػػد الثقػػافي ىػػػي )التيراػػػم 

ألف ال ممػػن قػػد ت نػػي النسػػقيأ فػػي مقابػػل )ال ممػػن الثقافسػػنأ التػػي اقترثيػػا الاػػذامي 
ثػػدودا  لمفػػرداو لاوسػػن فػػي ثػػيف التيراػػم قػػد سهػػوف بمفػػرد  أو  ممػػن أو مستعمصػػا  
مف م موع العطام المقرو  أو المسموع أو البصر ا ألنو سمثػل ثرهػن لمػداؿ فػي 
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ثرهتػػو مػػو المػػداليل العارقػػن لمػػزمف والمعتفسػػن فػػي العطػػام وىػػو مػػا سالػػتمل  مسػػو 
 النقد الثقافي. 

ممػػا سصػنع بمػػا ب ػد الثػػداثي ألنػو سهسػػر الثػػدود  -قػػد الثقػافيفيػو أ  الن
لكل المبادئ فا رأس سامر وأطراؼ تنفذ ىناؾ مبدأ )د و سمػرأا مبػدأ بػا  نسػسن 
و  ت نػػػسسا ىنػػػاؾ  ممسػػػن تفتيػػػو لفهػػػر  الثػػػدود ان ناسػػػسن فيػػػو نقػػػد يت امػػػل مػػػو 

ي وقػد س نػي عطام غير أثاد  المرهز سثّطػـ األسػي ن والثػدود فػي واق نػا الثقػاف
فػػػي ثػػػدود فيمنػػػا نقػػػدا  دسمقراطسػػػا  انسػػػانسا   ولمسػػػا  ازا  موا يػػػن اننسػػػ اـ مػػػو ذاتػػػو 
ولسسو مفروضن  مسو وىو في ذلؾ تالن مف )التفهسؾأا ولكف يبقػا السػ اؿأ أيػف 
يبدأ الناقد الثقافي وأيف ينتيي؟ وال وامأ  مػا الناقػد أف س ػرؼ بعبراتػو أنػو مرهػز 

او التػػػػي   تعػػػػرم ب ضػػػػياا ندراكػػػػو ال ميػػػػ  لكػػػػل السػػػػسطر  فػػػػي ضػػػػبط ان ػػػػرا 
ا ستراتي ساو الم رفسن اننسانسن فيو البهن مف ىذه الم رفػنا انػو المثقػ  ال ػدلي 
الػػذ  سطمػػو  مػػا تقراػػر الطبيػػم الالػػر ي المالػػرح وسػػ الوا وقػػد سسػػاؿ  ػػف الرمػػوز 

 الكتابسن أو يتعذ م مو ن ا را او وم ارؼ ليوظفيا فسما سس ا لإل ابن  مسو.
لقد بدأ ا ىتماـ بالدراساو الثقافسػن أو   ثػـ بالنقػد الثقػافي )مزامنػا  لمتايػراو 
التػػػي نقرنيػػػا بمػػػا ب ػػػد الثداثػػػنا ولػػػـ سهػػػف ا ىتمػػػاـ مثػػػض )موضػػػنأ فمػػػو أسػػػبابو 

. وهاف لمدراساو الثقافسػن الفضػل األكبػر فػي هسػر )مرهزاػن أ0)وهوا ثو وانالاا توأ
لػػػا دوافػػػو انتا ػػػو الػػنصأ والتثػػػوؿ الػػػا العطػػػام ولػػػـ تنظػػػر  السػػو بوصػػػفو نصػػػا  وا 

لقد صارو تاعذ الػنص مػف ثيػث مػا يتثقػ  فسػو ومػا ينهالػع "ا  تما سن والفنسن 
 نو مف أنظمن ثقافسػنا فػالنص ىنػا وسػيمن وأدا ا وثسػم مفيػـو الدراسػاو الثقافسػن 
لػػسس الػػنص سػػو  مػػاد  عػػاـ سسػػتعدـ  ستكالػػاؼ أنمػػان م ينػػنا فػػالنص لػػسس ىػػو 

                                                 
النظران والنقد الثقافيا مثسف  اسـ الموسو ا الم سسن ال رهسػن لمدراسػاو والنالػرا بيػرووا أ 0)

 .01أ 2111
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نمػا غايتيػا المبدلسػن األنظمػن فػي ف ميػا الثقػافي الااسن القصو  لم دراساو الثقافسػن وا 
 .  أ0)"في أ  تموضو هاف بما في ذلؾ تموض يا النصوصي

والنقػػد الثقػػافي تبنػػا تمػػؾ النظػػر  الثاقبػػن فػػي الت امػػل مػػو الػػنص وا نفتػػاح 
ألف النقػػػد الثقػػػافي ف السػػػػن تسػػػت يف بالنظراػػػاو والمفػػػػاىسـ " مػػػا العطػػػام بانوا ػػػػو 

ظـ الم رفسػػػن لبمػػػوغ مػػػا تػػػانع المنػػػاىه األدبسػػػن المثػػػض مػػػف المسػػػاس بػػػو أو والػػػن
العػػػوض فسػػػوا اذ هيػػػع لمناقػػػد األدبػػػي أف يعػػػوض فػػػي )ال ػػػاد أ و )المبتػػػذؿأ و 
)الوضسوأ و )اليوميأ و )السوقيأ ب دما تميد هثيػرا  فػي قػرا   النصػوص المنتقػا  

 . أ2)"والمنتعبن التي يتناقميا نقاد األدم ودارسوه
نالان ولسس م ػا   م رفسػا  عاصػا  بذاتػو "نقد الثقافي  ما رأ   يزابر ر فال

همػػػا أفسػػػر األالػػػسا ا بم نػػػا أف نقػػػاد الثقافػػػن سطبقػػػوف المفػػػاىسـ والنظراػػػاوا  مػػػا 
الفنػػػػوف الراقسػػػػن والثقافػػػػن الالػػػػ بسن والثسػػػػا  اليومسػػػػن و مػػػػا ثالػػػػد مػػػػف الموضػػػػو او 

بطنا هما أف نقاد الثقافن سػاتوف المرتبطنا ألف النقد الثقافي ىو ميمن متداعمن مترا
مف م ا و معتمفن وسستعدموف أفهارا  ومفاىسـ متنو ػن وبمقػدور النقػد الثقػافي أف 
سالػػػػمل نظراػػػػن األدم وال مػػػػاؿ والنقػػػػد وتثميػػػػل الوسػػػػالطا والنقػػػػد الثقػػػػافي بالػػػػ بيتو 
بمقػػػدوره أف سفسػػػر نظراػػػاو وم ػػػا و  مػػػـ ال امػػػاو والتثميػػػل النفسػػػي والنظراػػػن 

 سػػن وا  تما سػػن.... الػػس ودراسػػاو ا تصػػاؿ ووسػػالل ا  ػػاـ والوسػػالل ا نثرهولو 
 .  أ3)"األعر  المتنو ن التي تميز الم تمو والثقافن الم اصر  وغير الم اصر 

اف األدم بالنسػػبن لمنقػػد الثقػػافي  بػػار   ػػف )مصػػطمل "سقػػوؿ فنسػػو ليػػتش 
يػػل فنسػػو وظػػالفي متايػػرأا فػػا هسػػاف عػػاص منقطػػو  ػػف غيػػره ليػػذا األدما وسم

تيػػر  اسامتػػوف فسقػػوؿأ األدم رسػػـ س طسػػو النػػاس ألنػػواع م ينػػن مػػف  رأ  ليػػتش الػػا
                                                 

 -وا  مػػافمسػػاراو النقػػد ومػػداراو مػػا ب ػػد الثداثػػنا د. ثفنػػاو  ب مػػيا دروم لمنالػػر والتوزاػػأ 0)
 .  037أ 2100األردفا 

 . 02النظران والنقد الثقافيأ أ 2)
 .  30 -31النقد الثقافيا تمييد مبدلي لممفاىسـ الرلسسسنأ أ 3)
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الكتابػن مػا بػػيف فتػر  وأعػر ا بينمػػا يتثػتـ  مػػا النقػد الثقػافي فثػػص مػدساو واسػػ ن 
مف العطابػاوا ليػذا يػزاوؿ الناقػد الثقػافي مػا يتفػاوو مػو مزاولػن سػابقسو مػف النقػاد 

صػػػػا  وا ثتػػػػوا ا والتػػػػورن والمقاومػػػػن والامبػػػػن ال ػػػػدد فيػػػػو س ػػػػرض لمسػػػػتوساو ا ق
وا نقػػام والت راػػد وال نػػع والتسػػامل والت ددسػػن الثقافسػػن والرهػػوف والف ػػل والتالػػابو 
والتفػػاوو والقيػػر والتثراػػر والمرهزاػػن والتفهسػػؾا اف ميمػػن النقػػد الثقػػافي همػػا يػػر  

سػػػػػػن الم تم "ليػػػػػػتش ىػػػػػػي تثميػػػػػػل ال ػػػػػػذور ا  تما سػػػػػػن وانيديولو سػػػػػػن لةثػػػػػػداث 
 . أ0)"والم سساو ومياوايا وميادىا وتفر اتيا انيديولو سن

فالنقػػػد الثقػػػافي فػػػي نظرتػػػو الدسمقراطسػػػن الواسػػػ ن واننسػػػانسن  مػػػا مػػػا يبػػػدو 
نالػػان فهػػر  م رفػػي يتعػػذ مػػف الثقافػػن بالػػموليتيا موضػػو ا  لبثثػػو وتفهيػػره وس ّبػػر "

ورا  م رفسػا  ونظراػا  . وس د ذلؾ النقػد سمثػل تطػأ2)" ف مواقع ازا  تطوراتيا وسماتيا
ميمػػػػا  بنالػػػػاطو الػػػػدالم فػػػػي الت امػػػػل مػػػػو العطابػػػػاو المتنو ػػػػن ت ػػػػاوزا  لمنصػػػػوص 
ثداث نقمن  فتن بات اه الممارسن العطابسنا وانطم  همنر في أفهاره  ف  األدبسن وا 
النقد الثقافي  عذا  بنظر ا  تبار مدرسػتي بيرمن يػاـ و فرانهفػورو فػي اىتماميمػا 

نظراػن مػا "فسنا ومػو مػا سقدمػو )همنػرأ مػف نقػد ليمػا سضػيع الييمػا بالدراساو الثقا
ب ػػػػد الثداثػػػػنا والت ددسػػػػن الثقافسػػػػن والنقػػػػد النسػػػػو ا همػػػػا طػػػػرح مفيػػػػـو نقػػػػد ثقافػػػػن 

ا وقػػد   ثػػن همنػػر أف المدرسػػتيف غالتػػا فػػي ا ثتفػػاؿ بفهػػر  )الػػرفضأا "الوسػػالل
المقاومػػػن ىػػػيأ قػػػرا   ولقػػػد قػػػّدـ همنػػػر تفراقػػػا  بػػػيف ثاثػػػن أنػػػواع لقػػػرا   الػػػرفض أو 

اليسمنػػنا وقػػرا   الم ارضػػن وقػػرا   التثػػاورا  مػػا أسػػاس أف النظػػر النقػػد  لثقافػػن 
الوسػػالل ثسػػم مصػػطمل همنػػر س تمػػد  مػػا أعػػذ الػػنص مقرونػػا  فػػي تفا اتػػو مػػو 
الم تمو وتقاط اتو مو انظمن اننتػاج وأنظمػن ا سػتقباؿ... وسسػتعمص همنػر ب ػد 

                                                 
 .  31 -29النظران والنقد الثقافيأ أ 0)
دليل الناقد األدبيا مي اف الػوامي و سػ د البػازغيا المرهػز الثقػافي ال رهػيا الػدار البسضػا ا أ 2)

 .  316 -315أ 2112ا 3ن
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يا )نقػد ثقافػن الوسػاللأ بػاف سطػرح تصػوره الػذ  سقػـو ذلؾ ر اتو النقدسن التي سسػمي
 مػػا أسػػاس أعػػذ الثقافػػن هم ػػاؿ لمدراسػػن بثيػػث   ي ػػر  التفراػػ  بػػيف نػػص راؽ  
و عر ىابط و دـ ا نثساز أل  منيماا و  بيف الال بي والنعبػو ا واػر  همنػر أف 

تصػاؿ مصطمل ثقافػن الوسػالل سهسػر الفواصػل التقميدسػن فسمػا بػيف الثقافػن وف ػل ا 
وسفػػػػتل الم ػػػػاؿ لمنظػػػػر فػػػػي الثقافػػػػن بوصػػػػفيا انتا ػػػػا  والنظػػػػر فػػػػي وسػػػػالل توزا يػػػػا 
وطرال  استياكيا ذلؾ ألف الثقافن ذاو طبس ن اتصالسن والتفراػ  بينيػا وهػيف ف ػل 
ا تصػػاؿ مػػا ىػػو ا  تفراػػ   الػػوالي ت سػػفيا فالثقافػػن تثػػدث ا تصػػاؿ وا تصػػاؿ 

  أ0)"سثدث بيا
النقد الثقافيأ ليػـ و يػن نظػر ورأ  يرونػو سػديدا  وار   يزابر ر أف نقاد )

ولذا فالنقد الثقػافي يتاسػس دالمػا   مػا منظػور  مػاا يػر  الناقػد مػف عالػو األالػسا  "
. فالدراسػػػػاو الثقافسػػػػن و النقػػػػد أ2)"ثيػػػػث الناقػػػػد ... س تقػػػػد بتفسػػػػير افضػػػػل لمقضػػػػاسا

هبيػػرا  ثتػػا  الظػػروؼ التػػي تنػػته ضػػروراو مػػا وتثػػتـ و سػػا  "الثقػػافي ثتمسػػن سػػببتيا 
 . أ3)"وأف هاف ىذا الو ي قالما  ومو ودا  بالهل متوار  

يتسػو لوسػالل "ول ل الثديث  ف التثوؿ مف النص األدبي الػا العطػام 
ا تصاؿ والتاراس الثقافي والدراساو النسوسن والثقافػاو اليامالػسن والالػ بسن... الػسا 

 ػػّد مقالػػن  ػػورج واػػل ولػػسس مسػػتارها  أف ييػػا ـ بقػػو  مػػف )المثػػافظيف ال ػػددأ. وت
بمثابن فاتثن الي ـو المنظـ  ما تعمي الدراساو الثقافسػن  0990التي نالرىا  اـ 

 ػػف األ مػػاؿ األدبسػػن المتميػػز  وقرا تيػػا لبػػواطف ىػػذه األ مػػاؿ... والقصػػد مػػف ىػػذه 
انالػػػار  أف النقػػػد الثقػػػافي تصػػػدر لموا يػػػن )السمػػػيف المثػػػافنأ وىهػػػذا سهػػػوف النقػػػد 

ا  بت ػػاوز الثػػدود التػػي يت ػػارؼ  مييػػا نقػػاد األدم سػػابقا ... وا   الثقػػافي و سػػا  واسػػ 
                                                 

ا ينظػػػػرأ النقػػػػد الثقػػػػافيا  بػػػػد ي 048 -047مسػػػػاراو النقػػػػد ومػػػػداراو مػػػػا ب ػػػػد الثداثػػػػنأ أ 0)
 .26الاذاميأ 

 .  38النقد الثقافيا تمييد مبدليأ أ 2)
 . 27النظران والنقد الثقافيأ أ 3)
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فما المانو مف ال ود  الا تراث القداما وقرا   متونو  مػا أنػو )نقػد الثقػافيأ؟.... 
الكبػػػر  أف ينظػػػر برابػػػن الػػػا  وومػػػف ثػػػ  المثقػػػع الػػػذ  ترهػػػا فػػػي انيػػػديولو سا

ن والطبقػػػن وضػػػمور ازدىػػػار ىػػػذه ا ىتمامػػػاو العاصػػػن بال نوسػػػن وال نصػػػر والفلػػػ
 .  أ0)"ا ىتماماو الكبر ..

ولقد ت رض )مساليل فوهوأ ليذه األفهػار و ػا  بمفػاىسـ  ديػد  ت ػد ميمػن 
انػػو س تػػرؼ أف   م تمػػو بػػدوف )سػػردساو هبػػر أ "فػػي القػػرا   الثقافسػػن لمعطابػػاو 

ت اد وتست اد وتثّرؼ وتثان بيالن طقوسسن لسس فقط في النصوص الفقيسن ولكف 
األدبسػػن أسضػػا .. واػػر  فوهػػو أف الضػػوابط والممنو ػػاو والمثرمػػاو  فػػي النصػػوص

التي يراد ليا أف تثد مف دف  العطام وثذؼ ما ىو عطير مػف معزونػو الانػيا 
ىػػػػذه الضػػػػوابط ت تػػػػرؼ ضػػػػمنا  بال صػػػػساف واألعػػػػذ بػػػػا نفاو مػػػػف األسػػػػفل نثػػػػو 

نقد السطل.. وليذا يد و الا م مو ن مبادئ تصمل أف تكوف في أساس تكواف ال
الثقافي مو ترؾ الم اؿ لم ما او لتكواف نقػدىا الثقػافي نسػوسا  وتاراعسػا  ونفسػسا .. 
و مينا هما سقوؿ فوهو المضي ضد التسار الػذ  سضػ و المػوروث الػذ  ي هػد مبػدأ 

 .  أ2)"التواصل منثدرا  نثو األسفل ثيث أصوؿ األالسا  وسبل تواصميا
الم نيػػػيف بقضػػػاسا القػػػرا   الػػػا أف التو ػػػو أعػػػذ ينمػػػو بػػػيف "سالػػػير )ليػػػتشأ 

واسػػػلمن العطػػػام ثػػػوؿ دور الم سسػػػن الثقافسػػػن فػػػي تو سػػػو العطػػػام والقػػػرا   نثػػػو 
نمػػػػاذج وأنسػػػػاؽ وتصػػػػوراو يتاسػػػػس م يػػػػا الػػػػذوؽ ال ػػػػاـ وتتعمػػػػ  بيػػػػا الصػػػػساغن 
الذىنسػػن... أمػػا دنقػػاد النقػػد الثقػػافيا فقػػد فضػػثوا الم سسػػاو ا  تما سػػن والثقافسػػن 

لم تمػػو ا سػتياكي وثراسػػن ىػػذه اليسمنػػنا وىػػذا همػػو وأدوارىػا فػػي تاسػػسس ىسمنػػن ا
أثدث نقمن بات اه ال اقػن فسمػا بػيف العطػام والم سسػن ... وفػي ظػل ىػذا الثػس 
أ نتقػػػاد  تػػػاتي الت ددسػػػن الثقافسػػػن لتضػػػرم  مػػػا المرهزاػػػن الثقافسػػػن ذاو الو اىػػػن 
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الراسػػعن مػػف ثيػػث ىػػي ثقافػػن ذهوراػػن بسضػػا  وغرابػػن وفػػي موا يػػن ىػػذه السػػماو 
الميسمنػػن والمت اىمػػن لتعػػر تػػاتي الت ددسػػن الثقافسػػن لتطػػرح قضػػسن الثقافػػن بوصػػفيا 
ذاو تكوانػػػاو مت ػػػدد  هالنسػػػوسن والسػػػود وال ناصػػػر البالػػػران األعػػػر  التػػػي لسسػػػو 
بسضػػا  و  ذهوراػػن ولػػـ تكػػف فػػي التسػػار الم سسػػاتي الرسػػمي و ػػا  ا ستالػػراؽ فػػي 

 سساتي  ف ا عرا ودعمػو  مػا مفيـو أدوارد س يد همقولن في نقد العطام الم
هالتانيػػػػث والنسػػػػوسن واألدم األفراقػػػػي ومػػػػا ب ػػػػد    الماػػػػن النقدسػػػػن مصػػػػطمثاو أعػػػػر 

الكولنسالسن وثضرو األ راؼ واأللواف واأل ناس وال نوسن مف أ ػل تاسػسس نظػر  
نسػػػانسن لتعػػػر وفػػػض النظػػػر  ا سػػػت السن لتعػػػر واد ػػػا  المرهزاػػػن  موضػػػو سن وا 

 .  أ0)"الثقافسن
لنقػػػػد الثقػػػػافي بالثقافػػػػن والثقافػػػػن بػػػػا الػػػػؾ مػػػػف أالػػػػد المفػػػػرداو أو يتصػػػػل ا

المصطمثاو غموضا  بسبم اتساع مفيوميا وت ػدده بت ػدد الثقػوؿ الم رفسػن التػي 
تت امل م و وثتا مفرد  )ثقافنأ بقيو عارج اطػار المصػطمل فػي ثساتنػا )الثقافسػن 

راف  نػػدما أالػػا يا ال رهسػػنأ ولػػـ تظيػػر لػػدينا ا  فػػي الرهػػو األوؿ مػػف القػػرف ال الػػ
)سػػامن موسػػاأ مػػف عػػاؿ م مػػن )اليػػاؿأ المصػػرانا وميمػػا تثػػدثنا  ػػف مفيػػـو 
الثقافػػػنا ىنػػػا نبقػػػا ب يػػػديف  ػػػف الدقػػػن المتناىسػػػن لمفيوميػػػا أو مػػػا سسػػػمسو المناطقػػػن 
بالت راع )ال امو المانوأ ب ػد أف صػار ليػا أكثػر مػف ملػن وسػب يف ت رافػا ا ولكػف 

فػػػي ثسػػػػا  الم تم ػػػاو ومثػػػور مػػػػف مثػػػاور التطػػػػور الثقافػػػن تبقػػػا  نصػػػػرا  ميمػػػا  
والػػػو ي وتيػػػدؼ الػػػا تنمسػػػن وتنالػػػسط المبػػػادراو العّاقػػػن وتنمسػػػن الرصػػػيد الثقػػػافي 
والمعػػزوف الفهػػر  والثضػػار ا ألنيػػا ت نػػي د ػػـ انبػػدا ي والفهػػر  والثقػػافي مػػف 
الػػػػا ن التسػػػػامل وا نفتػػػػاح  مػػػػا ثقافػػػػن وثضػػػػار   أ ػػػػل ت ميػػػػ  الثػػػػوار الثقػػػػافي وا 

ألعر  وت زاز القسـ اننسانسن والتفػاىـ والتػيعي واثتػراـ اعتسػاراو ا عػر الال وم ا
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ميمػػػػا هػػػػاف  رقػػػػو ولونػػػػو ودينػػػػو و قيدتػػػػو ومذىبػػػػو وقوميتػػػػو بم نػػػػا  عػػػػر اثتػػػػراـ 
 عصوصسن ثقافن ا عراف. 

فالثقافن لسسو م مو ن مف األفهار النظران والر   الفهران ولكنيػا نظراػن 
  أ مػل وأرقػاا وبمػا يتمثػل فسػو الطػابو المثمػي في السموؾ بما يرسـ الطرا  لثسػا

الذ  ينطبو  مسو ال م مف الال وما و  تيمل ما سميز أمن مف األمـ  ف غيرىػا 
مػػف ال ما ػػاو بمػػا فييػػا مػػف  قالػػد وقػػسـ ولاػػن وديػػف ومقدسػػاو وت ػػارم الػػراطن 
سػػػقاطو   ػػدـ التطػػػرؼ والتمثػػور ثػػػوؿ الػػػذاو واىمػػاؿ ا عػػػر وتيمسالػػو واثتقػػػاره وا 

ا عػر بػا   أف الثقافن ىي الكل المرهػم الػذ  ي  ػل الفػرد يتقبػل الػرأوباعتصار 
تالنه أو ت صم أ ما أو  دـ قبولو والثهـ  مسو بالمسس ألنػو يػر  فػي نفسػو أو 
 قيدتػػو أو رأسػػو أو قوميتػػو األصػػمل واألثػػ  فػػي البقػػا  وغيػػر ذلػػؾ مرفػػوض منبػػوذ 

 ثقو الموو. 
افػن سسػتث  التنوسػو اذ سقػوؿأ أ لمثقما سهف مػف الػي  فػدّف ت راػع )ولسمػزومي

. والثقافػن أ0)"ف السن  امن مف النمو الذىني والروثػي وال مػالي"ىي  راموند الثقافن 
 مفيـو لو صمن وثسقن بالف السن التي نسمييا )النقد الثقافيأ.
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 مشـروع عبـد هللا الغذامـً 
 فً النقـد الثقافـً

 الرٌـادة ، الجـرأة ، الواقـع

لاذامي في النقد الثقافي  ما تنوسو قالـ  ما مصادر متنو ػن سقـو مالروع ا
وىػػو اف ثػػاوؿ اسػػتعاص مبػػادئ النظراػػن مػػف مظانيػػا الارهسػػن غيػػر أّنػػو أكسػػبيا 
مالػػػرو سن التصػػػقو باسػػػمو و ػػػّدو مػػػف معتصػػػاتو ا فقػػػد ثػػػاوؿ أف س طػػػي لنقػػػده 

ا نمػػا  الثقػػافي "الػػروح" ال رهسػػن المطبو ػػن باسػػبام ا  تيػػاد الثقػػافي والمسػػا د   مػػ
النظران وتوسس يا ا فالم طا الارهي النظر  الذ  يبدأ بو  اد  هتبو بتثوامػو الػا 

 عمعمن لمبنا الثقافسن ال رهسن قرا   تفهسهسن ألىـ القوانيف واألطر المتف   مييا.
و الؾ أّف مالػرو و مػف ال ػّد  والسػب  مػا ي  مػو  ػديرا  با ىتمػاـ والتمقػي  

وال ػرأ  فػي ىػذا المالػروع بثهػـ بيلػن الر ػل وىػي بيلػن  اليادئ ا وتسّ ل لػو الراػاد 
أقػػل مػػا سقػػاؿ فييػػا بانيػػا منامقػػن ونعبوسػػن واثتكاميػػا الػػا الماضػػي وت مقيػػا بمفػػاىسـ 
أورثتيػا ليػػا مر  ساتيػػا النعبوسػن الػػانيا الػػاف  ديػد مػػف البيلػػاو ال رهسػن ا فمػػف رثػػـ 

ض بػػػالواقو تمػػػؾ البيلػػػن عػػػرج الر ػػػل بافهػػػار ثداثوسػػػن ثضػػػاران تسػػػ ا الػػػا النيػػػو 
ال رهػػي الػػذ  تسػػسطر  مسػػو موروثاتػػو وأ رافػػو واألنسػػاؽ المضػػمر  فػػي ثقافتػػو ا فقػػد 
تمهف الاذامي مف الولوج الا  الـ النقد مػف أبػوام لػـ سالفيػا الوسػط الثقػافي ا فقػد 
ت ددو مقارهاتو  بر ما أنت و مف م لفاو بػدأو بنيوسػن تالػراثسن بهتػام "العطيلػن 

مراتو في نقد العطام الديني متمثا في "الفقسػو الفضػالي" ا والتكفير" ولـ تنتو بماا
وس ػػّد الاػػذامي فػػي طمس ػػن النقػػاد الػػذيف   يرهنػػوف الػػا مػػنيه مثػػدد أو ات ػػاه نقػػد  
سػػػهوني ا ول ػػػّل ت رهتػػػو فػػػي قػػػرا   الفهػػػر النقػػػد  الارهػػػي قػػػد ألقػػػو بظاليػػػا  مػػػا 

هنوناتػػػو ومػػػف مداعاتػػػو التػػػي ثػػػاوؿ فييػػػا مثاكمػػػن التػػػراث ال رهػػػي والكالػػػع  ػػػف م
 ورالو مضمراو الثقافن الارهسن .

أّمػػا مالػػرو و فػػي النقػػد الثقػػافي همػػا ذهرنػػا فقػػد طػػرح عارطػػن طراػػ  لمسػػا لن 
الػػػػذاو أو   منطمقػػػػا  منيػػػػا الػػػػا أب ػػػػاد مترامسػػػػن فػػػػي مفاصػػػػل الثسػػػػا  ا وهايػػػػره مػػػػف 
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الم ػػدديف فػػي العطػػام الثقػػافي ت ػػّرض الػػا  ممػػن مػػف اننتقػػاداو التػػي اسػػتيدفو 
 ما الص يد النظر  والتطبسقػي ا غيػر أف أكثػر الميعػذ  مسػو يترهػز فػي مالرو و 

اسػػت مالو لممنظومػػن المصػػطمثسن التػػي ثػػاوؿ طرثيػػا بػػدسا   ػػف النقػػد األدبػػي ا اذ 
قػػػػاؿ بضػػػػرور  ت ديػػػػد  ناصػػػػر الرسػػػػالن  نػػػػد )ساكوبسػػػػفأ وأضػػػػاؼ الييػػػػا ال نصػػػػر 

ا الد لػػػػن  ىػػػػي أ الم ػػػػاز الكمػػػػي ا التوراػػػػن الثقافسػػػػننسػػػػقي وطػػػػرح مصػػػػطمثاو  ال
أو  النو سن ا ال ممػن الثقافسػن ا الم لػع المػزدوج ا ولػو اسػتثنينا )الم لػع المػزودجأ

لو ػػدنا تمػػؾ ال ناصػػر متداعمػػن متماىسػػن مػػو ب ضػػيا و مس يػػا سثيػػل الػػا  )الثقػػافيأ
واقترثػو تسػميتيا  )النس  المضمرأا فمـ يوظع في ا را اتو سو  ال ممن الثقافسن

يتصل بيا مف نس  ثقافي  ّد السابو ب د  ناصر الرسػالن وما  بػ)التيرام النسقيأ
 نػػػد ساكوبسػػػف السػػػتن همػػػا نوىنػػػا ا همػػػا أنػػػو توسػػػو فػػػي االػػػتاا تو  مػػػا العطػػػام 
الالػػ ر  األمػػر الػػذ    ػػل د. مثسػػف  اسػػـ الموسػػو  سقػػوؿ أ اّف الثقافػػن ال رهسػػن 

. ونػر   فييا أنمػان أعػر  غيػر الالػ ر ألّف هػل مرثمػن تطػرح  نسػا  أدبسػا  أو ثقافسػا  
أف ال ناصػػر التػػي أثبتيػػا فػػي مالػػرو و مػػف الممهػػف  ػػّدىا أدواو ا رالسػػن لمكالػػع 

و مسػو نػر  بقػا   اصر سالبن أو  لساو لمنقد الثقػافي ف النس  المضمر ولسس  نا
ال ممػػن الثقافسػػن التػػي اقترثنػػا تسػػمسن ليػػا والم لػػع المػػزدوج الػػذ  أسػػميناه )الم لػػع 

س . أما الم از الكمػي والتوراػن فيػي ثيػل نعفػا  الثقافيأ )النسقيأ ألنو عال  الن
فالنقػد الثقػافي فػي مالػرو و فسػو قضػسن وثيػد  وميمػن ىػي النسػ   النس  المضػمرا

الكامف ورا  الظػاىر فػي العطػام فضػا   ػف أّف النقػد الثقػافي و  المناقض المضمر
  يت امػػل مػػو الػػنص األدبػػي  مومػػا  انمػػا ىػػو واثػػد مػػف اىتماماتػػو والعطػػام بهػػل 

 أنوا و ىو موطف االتاالو .
ثػػاوؿ الاػػذامي فػػي مالػػرو و بنػػا  )نظراػػن  رهسػػنأ لمنقػػد الثقػػافي قالمػػن  مػػا 
لباسػػػيما روح المن طػػػا  )تثػػػوارأ المبػػػادئ المتػػػوافر  فػػػي الباغػػػن والنقػػػد ال ػػػرهييف وا 

تثػػّوؿ الػػا )م ػػاز همػػيأ ذ  نسػػ   الثقػػافي ا فالم ػػاز ىػػو م طػػا  باغػػي  رهػػي
ر ارتباطػػػو بنسػػػ  ثقػػػافي ا والتوراػػػن الثقافسػػػن الباغسػػػن ف   يػػػرتبط ب ممػػػن بقػػػدمسميػػػ
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القالمػػن  مػػا  نصػػراف أثػػدىما قراػػم وا عػػر ب يػػد تثػػوؿ الػػا  اقػػن بػػيف م طػػا 
ظاىر  قرام ونس  مضمر ب يد وىهذا في  مسػو المصػطمثاو النقدسػن والباغسػن 
 التي اكتسو ثّمن )غذامسنأ ذاو نز ن ثقافسن واضثن ا وفي هل ذلػؾ هػاف م تيػدا  
وصػػػاثم رأ  و سػػػسما بدضػػػافن ال نصػػػر النسػػػقي وىػػػو  نصػػػر فا ػػػل فػػػي مالػػػروع 
النقد الثقافي الذ  أقامو وىو مثػور ميػـ فػي الكالػع  ػف عباسػا العطػام ودىػاليزه 
ممػػػػا ثػػػػتـ  مسػػػػو اضػػػػافن "الوظسفػػػػن النسػػػػقسن" الػػػػا وظػػػػالع العطػػػػام التػػػػي ثػػػػددىا 

أ ثصػػػرا  معػػػالع ساكوبسػػػف بسػػػو فقػػػط ا ول ػػػّل فػػػي االػػػتراطو لو ػػػود )نسػػػ  مضػػػاد
  ل مػف النقػد الثقػافي مثػورا  لدراسػن العطابػاو وفػ  تموضػ يا النصوصػي ا أ  
أّف العطػػام  ػػاد  مػػا سالػػترؾ فػػي انتػػاج ثقافػػن تتضػػاد مػػو ظػػاىره ثتػػا مػػو و ػػود 
التػػاراعي والسوسػػيولو ي ا وأنػػا أفتػػرض أّف )الم لػػع المػػزدوجأ الػػذ  اسػػتثنيتو مػػف 

 س  ومنت و .أدواو الكالع  ف النس  المضمر ىو عال  الن
اف وضػوح تنظيػراو الاػذامي سػمن تثمػد لػو ا ألػـ ن ػش فػي دوامػن التضػميل 
والمراوغػػن والتػػب ه التػػي   مػػو لاػػن النقػػد أقػػرم الػػا الطاسػػـ والفوقسػػن ؟ فهػػل مػػا 
ف مػػو الاػػذامي أنػػو مػػف  قػػد ال سػػر أفػػاض سسػػرا ا وفضػػمو فػػي ت اممػػو مػػو عطابػػاو 

لثقافن ال رهسن ا هما أّنػو  ػّر  الكثيػر أدبسن تمثل الا ثّد ما النصوص األرقا في ا
مػػػػف مػػػػّد ي الثداثػػػػن وهالػػػػع  ػػػػف اضػػػػمار النسػػػػ  المضػػػػاد لمثداثػػػػن داعػػػػل أكثػػػػر 
النصػػػوص ثداثػػػن ورف ػػػن ا ودعولػػػو ل ػػػوالـ معتمفػػػن ت ػػػّدو ا ثتكػػػار ا دبػػػي لمنقػػػد 
فػػػػدعل فػػػػي م ػػػػاؿ ثقافػػػػن الصػػػػور  وثػػػػاوؿ أف سفضػػػػل  يػػػػوم العطػػػػام التمفزاػػػػوني 

لفضػػا  فسػػو وهالػػع فضػػالل األنسػػاؽ المضػػمر  مػػف الصػػور  و مػػد الػػا توظيػػع ا
 ورالو . 

وسمهننا أف نقع  ما داّ و هاالفن لنس  الاذامي ا ول ّل مػف مػواطف القػّو  
فػػػي مالػػػػرو و مثاكمتػػػػو لمنصػػػػوص األدبسػػػن )الرسػػػػمسنأ اف صػػػػل الت بيػػػػر ا والتػػػػي 
اسػػتقرو فػػي الو ػػداف ال رهػػي بوصػػفيا )عطابػػاوأ  مسػػا تػػتثهـ بػػذالقتنا وفػػي تو سػػو 

هارنػػا ا وا قتػػرام مػػف المثرمػػاو أسضػػا  و سػػسما فػػي تالػػراثو لكتػػم ال ػػنس  نػػد أف
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ال رم عصوصا  ما هتبو النفزاو  وابف القسـ ومثاولن انصاؼ المرأ  التي أصػبثو 
هالنػػا  منيهػػا  فػػي تمػػؾ الكتػػم وفػػي العطػػام الالػػ ر  والثهػػالي ال رهػػي ا ولقػػد دافػػو 

ثػػػػػراؾ الاػػػػػذامي الثقػػػػػافي تزامنسػػػػػا   ػػػػػف المػػػػػرأ  هو ػػػػػود لػػػػػو ا تبػػػػػاره أسضػػػػػا  ا ول ػػػػػّل 
)سػػاسهرونسا أ وت اقبسػػا  )داسهرونسػػا أ منثػػو  ممػػو مالػػرو سن   بػػاس بيػػا فيػػو تثػػرؾ 
فػػي التػػاراس ناقػػدا  ألبػػي تمػػاـ ثػػـ  ػػاد ألدونػػسس القراػػم منػػو زمنػػا  والقراػػم مػػف أبػػي 
تماـ مالرو ا ا هاف مثاولن  رالن تد ـ مالرو و ولو بنسبن ضليمن ا هما أّف تنػوع 

و و بػػػيف السساسػػػن وا  تمػػػاع والػػػديف وان ػػػاـ سثسػػػم لػػػو الػػػموليتو ا وأسضػػػا  مالػػػر 
هسػػر الاػػذامي الصػػور  النمطسػػن  ػػف ال قػػل ال رهػػي الػػذ  أعػػذ  مسػػو انالػػاالو الػػذ  
وصػػػل الػػػا ثػػػد اليػػػوس بالالػػػ ر ب ػػػد أف اطمػػػاّف الػػػا أف العطػػػام الالػػػ ر  سثمػػػل 

  يوبا  نسقسن مضاد  لظاىره.
الاػػذامي سقػػع أمػػاـ  رأتػػو فػػي فضػػل مػػا س تػػر  اّف المتمقػػي لمالػػروع  بػػد ي 

ا رىا بمػػا لػػـ سفهػػر أثػػد فييػػا مػػف قبػػلالثقافػػن ال رهسػػن مػػف أنسػػاؽ مضػػمر  وىتػػؾ أسػػرا
غيػػػر أّف ثػػػاتـ الصػػػهر يػػػر  أّف الاػػػذامي لػػػـ يػػػتعمص مػػػف أسػػػر المنظومػػػن الدينسػػػن 
واألعاقسن والقسمسن ا فيو يتػراوح بػيف الرغبػن فػي ا نطػاؽ نثػو فضػا او مفتوثػن 

يود ا نااؽ وابدو أّف ذلؾ ما   مو يتثفن  ما رمػوز أعػر  لمدهتاتوراػن . أّمػا وق
) مػػر هػػوشأ فيػػر  أّف الاػػذامي لػػـ سمّيػػز بػػيف الػػا ر المدينػػن والػػا ر الصػػثرا     

 اذ لكل منيما عصوصيتو . 
غيػػر أّف افادتػػو مػػف النظراػػاو مػػا ب ػػد الثداثسػػن   مػػو مقارهاتػػو أكثػػر ثيوسػػن 

أسػػػػيـ فػػػػي  –التالػػػػرال همػػػػا سسػػػػمسو  –تكػػػػا   مػػػػا التفهسػػػػؾ وفا مسػػػػن ا ذلػػػػؾ أّف ان
تقػػوسض الكثيػػر مػػف الثوابػػو والقػػسـ الزالفػػن ا وأ ػػد أف ثقافتنػػا بثا ػػن الػػا دينامسهسػػن 
ىذا الثراؾ وا را اتو الفاثصن والصراثن لطبس ن ىذه الثقافن ا وأىػـ مػا فييػا  ػدـ 

اوؿ والتثميػػل والنقػػد التوقػػع  نػػد ثػػدود م ينػػن وا نفتػػاح  مػػا هػػل المسػػاديف فػػي التنػػ
 الثقافي الوسيمن األمثل لمثل ذلؾ الثراؾ.
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يػػر  نػػاظـ  ػػود  أّف نقػػد الاػػذامي لمثداثػػن  نػػد أدونػػسس لػػـ سهػػف مني سػػا  اذ 
مزج بيف النتاج انبدا ي في الػ ر أدونػسس والفهػر التنػوار  الثػداثي فػي مالػرو و 

تثػػػػدد بالتعييػػػػل المتمثػػػػل فػػػػي )الثابػػػػو والمتثػػػػّوؿأ ألف أفػػػػ  توقػػػػو القػػػػارئ لمالػػػػ ر ي
و مالسػػاو الالػػ ران ا أمػػا ال انػػم الفهػػر  فػػدّف قارلػػو يبت ػػد  ػػف الذاتسػػن واػػدعل فػػي 
ثيز ال قل ا هما أّف الروح التفتسالسن فػي مالػروع الاػذامي أب دتػو  ػف الموضػو سن 
فػػي الت امػػل مػػو النتػػاج الثقػػافي ال رهػػي وأوق تػػو فػػي دالػػر  النقػػد ال رهػػي ا نتقػػالي ا 

ل زاػز ثمػوده سصػع مني سػن الاػذامي بالتمفسقسػن مػو أّف الر ػل وىذا ما   ل  بػد ا
 وظفيا في نقده الثقافي عير توظيع .

اّف مالروع الاذامي   ل مػف )النسػ  المضػمر المضػادأ أساسػا  فػي السػساؽ 
نػػا  مػػا بنسػػن و نصػػر وسػػساؽ ثػػـ المػػ د  الػػا العطػػام ا ألف النسػػ  الظػػاىر يب

الثقػػػافي والعطابػػػاو األعػػػر  ا  ا وقػػػد   ػػػل مػػػف األنسػػػاؽ قػػػرا   لمعطػػػامعطػػػام
 أ نظران األنساؽ التي أ تمدىا وىي ووضو الاذامي الروطا  لمنقد الثقافي في اطار

 نسقاف سقترناف في عطام واثد ا أثدىما ظاىر وا عر مضمر . -1
 سهوف المضمر مضادا  لمم مف وناسعا  لو . -2

 أف سهوف العطام  ماىيراا  يتمتو بمقرولسن  راضن. -3

نمػػا ىػػو اّف النسػػ  ال ثقػػافي نسػػ  تػػاراعي أزلػػي راسػػس ا أ  أّنػػو لػػسس طارلػػا  وا 
رمػػػز  ذ  طبس ػػػن  م سػػػن ولسسػػػو ماػػػروس فينػػػا ا اذ ىنػػػاؾ نػػػوع مػػػف ال بػػػروو ال

ا وىػػذا النسػػ  يتوسػػل بال مػػالي واتعفػػا ورا ه فتمػػرر األنسػػاؽ الثقافسػػن  بػػر فردسػػن
 أسراره .األ ساؿ مف دوف نقد ووظسفن النقد الثقافي ىي فضل ذلؾ النس  وىتؾ 

ونػػػوّد أف نسػػػاؿ ىنػػػا أ لمػػػاذا افتػػػرض الاػػػذامي و ػػػود المضػػػمر النسػػػقي فػػػي 
ىسهمسن النقد الثقافي ؟ وال وام  مػا مػا نظػف أّف افتراضػو النسػ  المضػمر س هػس 
نسػػػػقا  ثقافسػػػػا  مت ػػػػذرا  فسػػػػو وفينػػػػا ا فالثقافػػػػن الالػػػػرقسن قاسػػػػو وهابػػػػدو الػػػػوساو فػػػػي 

المسػػػهينن الػػػا الصػػػمو عوفػػػا  مػػػف السػػمطوساو  مػػػا مػػػّر التػػػاراس فم ػػػاو الالػػػ وم 
الػػبطش ا أ  اننػػا فػػي ثقافػػن مّسالػػن الػػا التكػػتـ وانضػػمار والمسػػهوو  نػػو ا ول ػػّل 
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ذلػػػؾ دفػػػو الاػػػذامي الػػػا افتػػػراض و ػػػود النسػػػ  المضػػػمر ألّف ذلػػػؾ النسػػػ   نصػػػر 
أسػػاس فػػي اظيػػار غيػػر ال مػػالي والميمػػش الػػذ  تثػػّوؿ الػػا مضػػمر منسػػ ما  مػػو 

 تما سػػػن والدينسػػػن ا وذلػػػؾ أسضػػػا    مػػػو سسػػػ ا الػػػا سػػػمطن الم سسػػػن الثقافسػػػن وا 
اقتراح النقد الثقافي طاوسا  لمنقد األدبي ومت اوزا  لو ألّف النقد األدبي ييتـ بال مالي 
الباغي فقط مت امسا  أو مت ػاىا  دور الثقافػن فػي تمراػر أنسػاقيا وثيميػا الثقافسػن ا 

ي الثقافػػن ال المسػػن ن ػػد ىػػذا ولػػـ سهػػف الاػػذامي أوؿ مػػف تنػػاوؿ ىػػذا الموضػػوع ا ففػػ
األمر  ند )ليتشأ وىو ي سس لمالرو و الذ   ا  ردسفا  لما ب د الثداثن ومػا ب ػد 

 أ ع يتميز بثاث نقان ىيالبنيوسن ا اذ   ل )ليتشأ ىذا المالرو 
  ي طر الف ل الثقافي نفسو تثو الم سساتي لتمرار ماىو  مالي والتااضػي  -1

الػػا هالػػع األنسػػاؽ المضػػمر  المعتبلػػن   ػػف مػػا ىػػو غيػػر  مػػالي ا بػػل سسػػ ا
 تثو النس  الذ  تثتاؿ بو الثقافن لتمرار ثيميا متوسمن بال مالي .

يرهػز النقػػد الثقػػافي  مػػا نظراػػن انفصػػاح النصوصػػي فػػي العطػػام الػػذ  يػػر   -2
 مف عالو د ا  الثداثن ومنيـ درادا مثا  أنو "   الئ عارج النص" .

فيد أو سسػػػتثمر منػػػاىه التثميػػػل التاراعسػػػن مػػػف مظػػػاىر النقػػػد الثقػػػافي أنػػػو سسػػػت -3
 وا  تما سن والنفسسن والثقافسن وثتا الم سساتسن في هالع مضمر العطام. 

يػػرتبط  سمثػػل النقػػد الثقػػافي أىمسػػن بالاػػن   تمػػاده التثميػػل الالػػامل الػػذ   
بثدود النص ا أو لاتو أو  ماليتػوا اذ تنػدرج تمػؾ الماػن أو تمػؾ ال مالسػاو ضػمف 

ن وظػػػػروؼ انتػػػػاج الػػػػنص ند فػػػػي بيلػػػػن أوسػػػػو وأالػػػػمل ىػػػػي البيلػػػػن الثاضػػػػىػػػػذا النقػػػػ
وال وامػػل المو يػػن لػػوا همػػا اف الناقػػد الثقػػافي ي ػػد نفسػػو بموا يػػن التػػاراس والنظػػاـ 
ا  تما ي والنظاـ السساسي فضا  ف النص نفسو ا وقػد تت ػاوز ال ممسػن النقدسػن 

مػػـ األدسػػافأ ا  ف الناقػػد الػػا دراسػػن ا نثرهولو سػػا ) مػػـ اننسػػافأ أو الاىػػوو ) 
 في ف مو النقد  يذىم أينما ي د وسيمن نضا   النص هي سصل الا عفاساه.

ذا هػػاف الػػنص األدبػػي والفهػػر  وال مػػالي ينطػػو   مػػا عفاسػػا ا فانػػو أسضػػا   وا 
لػػػسس برالػػػا  مػػػف ا رتبػػػان بالم سسػػػاو الدينسػػػن والثقافسػػػن وا  تما سػػػن وا قتصػػػادسن 
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تػػرهط الػػنص بيػػذه الينػػابسو التػػي تسػػاىـ عفسػػن فػػي انتا ػػو  والسساسػػسنا فينػػاؾ  الػػ 
وىػػػػاـ وثتػػػػا ال ػػػػرالـ  التػػػػي قػػػػد األ وأالي فػػػػاف ىػػػػذا الػػػػنص سثمػػػػل التثيػػػػزاو وبالتػػػػ

 تتضمنيا ىذه الف الساو والممارساو .
اّف الصػػػػفن ال ممسػػػػن التػػػػي سالػػػػتال  مييػػػػا النقػػػػد الثقػػػػافي ىػػػػي صػػػػفن النالػػػػان  

ا نظػرا  لطبس تػو المتسػمن بالالػمولسن الم رفي وىي غير مثدد  فػي مسػار دوف  عػر
ولذلؾ   سمهف تثديد أطػر مني سػن مثػدد  أو م ػاؿ م رفػي عػاص بػذاتساو النقػد 
الثقػػافي ول ػػل ذلػػؾ س ػػود الػػا أف ىػػذا النقػػد لػػو  اقػػاو وثسقػػن الصػػمن مػػو مسػػالؾ 

ب ػد الثداثػنأ و) التفهسهسػنأ و)الطروثػاو  نقدسن  د  أبرزىا أ )النقد النسػو أ و)مػا
 سسن والفروادسنأ وغيرىا. الماره

واوصع النقد الثقافي بانو ميداف نقد العطام وسالتال  ما م طساو النقود 
المت دد  ا والمساديف الم رفسن والنتا او الثقافسن متناو   اساىا بػالتقوسـ والبنػا  مقػدما  

س  ما مدرؾ نقد  ساب  .  ثيوسن العطام النقد  الم س 
الاػػػذامي مػػػف اثػػػار  السػػػ اؿ ثػػػوؿ مالػػػرو و  لقػػػد تمهػػػف الػػػدهتور  بػػػد ي 

النقد  ا اذ   يعفا أف ما أثير ثولو مػف عػاؼ هػاف أكثػر ممػا ي مػو  مسػو مػف 
 اتفاؽ .

واستطاع ىذا الناقد أف يتبػوأ مهانػن مرموقػن فػي النقػد األدبػي ا وأف سظفػر  
ب دد مف ال والز ا هما أف مػا أثيػر ثولػو وثػوؿ هتبػو سالػير الػا مػا يتمتػو بػو مػف 

 ظو  في الدوالر األدبسن الواس ن في الوطف ال رهي.ث
أ  امػا  طػاؼ الاػذامي فييػا بػيف مػػدارس 05ب ػد رثمػن دامػو ألكثػر مػف ) 

النقػػػد األدبػػػي الارهػػػي الثػػػديث دوف أف يبت ػػػد  ػػػف النقػػػد ال رهػػػي القػػػدسـ ا ب ػػػد ىػػػذه 
ا هسػنأ   فػي األنسػاؽ الثقافسػن ال ر الرثمن أصػدر الاػذامي هتابػو )النقػد الثقػافي ا قػرا

وقػػد ن ػػا فسػػو النقػػد األدبػػي بالػػهل سماثػػل ماقػػاـ بػػو رو ف بػػارو فػػي ن سػػو لمم لػػع ا 
وقػػد الػػهل ىػػذا الكتػػام من طفػػا  ميمػػا  فػػي مسيػػػر  الاػػذامي ا اذ بػػدأ مالػػواره ال ديػػد 
مبالػرا  ودا سػػا  لنػوع  عػػر مػف النقػػد ىػو النقػػد الثقػافي ا وايػػتـ النقػد الثقػػافي لدسػو بمػػا 
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  تنصل  نػو ا اذ اسػتيدؼ نقػده الثقػافي هػل مػاىو ىامالػي أىممو النقد األدبي الذ
وقبػػسل ا همػػا تمثػػور فػػي نسػػ  واثػػد ىػػو الػػ رنن العطػػام ال رهػػي الػػذ  قػػاـ منػػذ 
القػػدسـ  مػػا اعتػػراع الفثػػل وتزايػػع العطػػام وصػػنو الطواغيػػو وتفضػػيل الصػػمو 

  ما الثهي والتباس الثديث بالر  ي.
 مركزية النسق:

زاػػن لمالػػروع الاػػذامي ا ثيػػث سقػػوؿ  نػػو اننػػا سالػػهل النسػػ  الثقػػافي بػػ ر  مره
نطرثػػو همفيػػـو مرهػػز  فػػي مالػػرو نا النقػػد  ا ومػػف ثػػـ فانػػو سهتسػػم  نػػدنا قسمػػا  

 د لسن وسماو اصطاثسن عاصن ا نثددىا فسما يمي أ
   النسػػقسن والوظسفػػن الم ػػردا و ػػوده  بػػر ولػػسس ا وظسفتػػو  بػػر النسػػ  يتثػػدد .1

 أنسػػاؽ مػػف نسػػقاف يت ػػارض ثينمػػا لػػؾوذ ا ومقّيػػد مثػػدد وضػػو فػػي ا ّ  تثػػدث
 وناسػػػعا   ناقضػػػا   المضػػػمر وسهػػػوف  مضػػػمرا وا عػػػر ظػػػاىر أثػػػدىما العطػػػام
 .الواثد النص ثهـ في ىو ما أو واثد نص في ذلؾ سهوف  أف  ما لمظاىر

 .  دالما   الامبن ولو راسس أزلي تاراعي بانو الثقافي النس  يتصع .2

 هاصل النسقسن الد لن ت تمد لتيا الثقافي لمنقد العاصن ان رالسن القرا   .3
 منهتبن ولكنيا م لع صنو مف لسسو الد لن وىذه ا والتاوال لمكالع نظر  

 مف المان  ماىير لتستيمكيا بتالسفيا الثقافن قامو العطام في ومنارسن
 . وقّرا  هتام

وسالير الاذامي الا اثترازه ا صطاثي ثوؿ الرن و ود نسقيف 
نما المقصود ىو مت ارضيف في نص واثدا اذ    س ني )النصأ بم ناه األوؿا وا 

 )العطامأ ا أ  نظاـ الت بير ميما هانو وسيمتو .
ير  الػدهتور مثسػف الموسػو  اف ميػل الكتّػام ىػو الػذ  سثػدد رسػـو نقػدىـ 
الثقػػافي نظراػػن   وتطبسقػػا ا وابػػدو اف النسػػ  الثقػػافي  نػػد الاػػذامي لػػسس ب يػػدا   ػػف 

ا سطػػالي غرامالػػي ا اذ اف ىػػذه اليسمنػػن تنسػػاح فػػي مصػػطمل اليسمنػػن الػػذ  أرسػػاه 
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هػػل أر ػػا  الم ػػا و الثقافسػػن وا  تما سػػن ا وىػػي  ممسػػن سصػػ م  مينػػا اكتالػػافيا 
 ألنيا تنسل في هل الي  مف ثولنا دوف اف نمثظيا .

 ثقافسا وهنا    ما ما تقدـ فاف ما سقدمو الاذامي في نقده الثقافي س د نصا  
ـو المرهز  لمنس  الثقافي الذ  طرثو الاذامي نفسو ا وىذا النص مثهـو بالمفي

 أ  اننا سمهف اف نقرأ مالروع النقد الثقافي مثتكميف بالساتو ذاتيا .
اف الس ن التي سالتمل  مييا مالروع الاذامي النقد    ت  منا نثسط بما 
أنت و في ميداف النقد الثقافي هّمو ا اّ  أف ثمن ماثظاو مالرو ن تفرض نفسيا 

 ما ىذا المالروع مف عاؿ النس  الثقافي الذ   ا  بو أ 
 سالػػهل الثقػػافي النسػػ  فػػيأ المػػادح/  الممػػدوح/  المػػدسل) ظيػػور هػػاف اذا -
 الممكػي بالنظػاـ بارتباطػو ذلػؾ س مػل الاػذامي فػدف ال رهسػنا الثقافػن فػي عطيرا   تثو   
 فػي فيػل األصػمسنا نالقبيم قسـ ضد انو ا ّ  الز امنا لتبرار القبمسن بالقسـ ي مف الذ 
 ؟ الاذامي بو يوثي مضمر نس  ذلؾ

 تثديػػػدا   الالػػػ ر فػػػي ال رهسػػػن الثداثػػػن مالػػػروع قػػػرا   اف  ػػػود  نػػػاظـ يػػػر   -
 التطػػػورا عػػػط  مػػػا الصػػػيرور  ترسػػػميا زمنسػػػن بثػػػدود مثػػػدود  بظروفيػػػا مالػػػروطن
 مػػػف عالسػػػن قػػػرا   نفسػػػو العطػػػام قػػػرا   الػػػا نعضػػػ يا أف  مينػػػا ذلػػػؾ وبمقتضػػػا
 أراد مثممػػػا هبيػػػر  سػػػمطن ذاو ثقافسػػػن وضػػػ سن مػػػو تنسػػػ ـ أف راػػػدت التػػػي المو يػػػاو
 موقػع لػدييا التػي الدينسػن الثقافسػن الم سسن عطام مو ينس ـ أف الاذامي الدهتور
 .يتعطاه أف في الاذامي بوسو لسس ا أدونسس مف عاص

 الطواغيو اعتاؼ الا أد  الذ  ىو الاذامي يراه هما الثقافي النس  افّ  -
 أف لو يراد الذ  الثقافي النقد ىو  ديد أعر نوع مف طاغسن اعترع ؾبذل انو وابدو
 يتسا ؿ ذلؾ و ف صد ا  داىا وما صثسثن فيرا ه الثقافسنا الساثن في ينفرد
 الطاغسن صنو  ف السساسي الطاغسن صنو يعتمع بماذاأ  أثمد أبو ثامد

 الثقافي؟
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 واسػػتنبان اتيااسػػساق مػػف مفػػرد  أدلػػن ت ػػزؿ التػػي التفتسالػػسن الػػروح الػػيوع اف -
 د ػا  الػذ التقميػد  النقػد الػا القػارئ  س يػد نسػقا   يعفػي قد منياا ونيالسن ثابتن نتاله

 فػػي ا  تمػػا ي والمقسػػاس ا نطبا سػػن تبنػػي أف همػػا رهػػالزها تعراػػم الػػا الاػػذامي
 التو يػاو مػو ينسػ ـ   اعفاقيػا أو األدبسػنا ا  مػاؿ ن ػاح وتقيسـ النقدسن النظران
 نسػػقا   م ػػو سثمػػل التبنػػي ىػػذا ألف ا الثقػػافي مالػػرو و فػػي لماػػذامي د ال ديػػ النقدسػػن
 . الثقافي نقده الا ال وراا     الاذامي ينسبيا ر  سن الا سالير

 الناقػد  ػيف يػوىـ ا عػراف الطاا  مف الاذامي موقع أف هوش  مر ير   -
 الطاغسػن سثتػل ثيػث بػال ما تصػام لكنيا ا عر وهانو المتصار يف باثد الثقافي
 وقولػػػو عطابػػػو ثناسػػػا فػػػي  ػػػنيـ المسػػػهوو ا عػػػروف  الطاػػػا  وساػػػدو الالػػػا ر افمهػػػ

 .مبد يف

 النقػد فػي الاػذامي نظراػن الػا و يػو التػي ا  تراضاو مف  ممن وىناؾ -
 زواسػػن با تبػػاره ىنػػا الثقػػافي بالنسػػ  يػػرتبط مػػا  مػػا منيػػا اقتصػػرنا اننػػا ا ّ  الثقػػافيا
 لمنقػاد ا تراضػاو وىنػاؾ ا افيالثقػ النقػد مالػروع فثػص فػي اسػتعداميا سمهف نظر
 . ثقا   سن رضيا المالروع ليذا التطبسقي ال انم  ما ال رم

 النص والخطاب في النقد الثقافي:

يرهػػػز الاػػػذامي فػػػي ىػػػذا ال انػػػم  مػػػا البثػػػث  ػػػف األنسػػػاؽ المضػػػمر  فػػػي 
ألّف الػػنص  ػػرؼ م سسػػاتي يرهػػز  مػػا مػػا  األدبػػي)العطػػامأ ولػػسس فػػي )النصأ

اضسا   ّما ىو غيػر باغػي هالنهػاو والمسػ او ا فهػل مػا ىو  مالي وباغي متا
ىو لاو  في رأ  الاذامي يدعل في  نرؼ الثقافي ىو )عطامأ لكي يتسػاو  فسػو 

. والميمش ا والم سسػاتي وال مػاىير  ما ىو  مالي مو غير ال مالي ا والنعبو  
فيػػػػو أ  النقػػػػد الثقػػػػافي سهسػػػػر  صػػػػا العطػػػػام الم سسػػػػاتي وسهالػػػػع  ػػػػف النسػػػػ  

مر المضػػػاد ليػػػا ا وس ػػػّد الػػػنص األدبػػػي واق ػػػن ثقافسػػػن نسػػػبر أغوارىػػػا لم رفػػػن المضػػػ
 الكامف عمفيا و  س نسو فنيتو وصساغاتو المتفرد  تمؾ ا الاف النقد األدبي . 
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و  يعفػػا أّف النقػػد األدبػػي يبثػػث  ػػف الوظسفػػن ال مالسػػن )لمػػنص األدبػػيأ  
يبثػػث  ػػف )القبثسػػاوأ و  بم نػػا التمسػػؾ بنظراػػن فػػي ال مالسػػاو ا والنقػػد الثقػػافي 

س ني البثث فػي نظراػن القبثسػاو بػل يبثػث ورا  األنسػاؽ لكالػع ال يػوم النسػقسن 
فػػي )العطػػامأ والكامنػػن عمػػع الالعصػػسن ال رهسػػن مػػف ال اىمسػػن الػػا اليػػـو ا وىػػذه 

ورا   بػػػػا   ال مػػػػالي أو انيػػػػا ماطػػػػا   –همػػػػا سقػػػػوؿ الاػػػػذامي  –األنسػػػػاؽ معبػػػػو   
بئ عمفيػا النسػ  المضػاد  بػر ثيػل ثقافسػن سصػبل مػف باغطسن سمسهن و مالسن يعت

وا سػػن و مسقػػن وىػػذا مػػا اطمػػ   مسػػو ال سػػير هالػػفيا واتطمػػم أدواو ا رالسػػن و قمسػػن 
الاذامي بػ )ال ما الثقافيأ وىو ص وبن الكالع  ػف الػ رنن )الػذاوأ . وقػد ارتػبط 

سػن أّف ىذا المفيـو لدسو في قرا اتو ألبي تماـ ثيث صورو النصوص النقدسن ال ره
أبػػػػا تمػػػػاـ ىػػػػو مثػػػػور الثداثػػػػن فػػػػي الثقافػػػػن ال رهسػػػػن قػػػػدسما  غيػػػػر أّف الاػػػػذامي تب ػػػػا  

ير  أّف أبا تماـ أ اد سمطن الػنص وأ ػاد قػدر  األوالػل  مػا  –لبروهمماف وغرنباـو 
اثتكاره ا فػال ما الثقػافي ممارسػن تصػيم ب ػض النقػاد لمتاطسػن وا غمػاض ال ينػيف 

أ  ال مػػا  –ي فػػي التمقػػي ا وفػػي ظنػػي أنػػو مػػف أ ػػل الثفػػاا  مػػا النسػػ  الطػػاغ
ىو ثالن مف ثا و ثيل الثقافن وأ  يبيا تصيم مسػتيمكي الثقافػن فػي  –الثقافي 

أّمن ما وتذىميـ  ف أف يتبينوا مػواطف الضػ ع واليالاالػن فػي ثقػافتيـ وىػذه الثالػن 
نػػا  سػػببيا ىػػذه الثيػػل التػػي تزر يػػا الماػػن مسػػتفيد  مػػف  مالساتيػػا الباغسػػن لتبيػػر أب

ثقافػػن تمػؾ األمػن ا وىػذه الثالػن   سمهػف اكتالػافيا اّ  اذا سػمط ضػو  النقػد الثقػافي 
 – مييػػا فػػي البثػػث  ػػف األنسػػاؽ المضػػمر  وب هسػػو قػػد تسػػتمر ىػػذه الثالػػن قرونػػا  

ولػػو  النقػػد الثقػػافي لمػػا أمهػػف التثقػػ  مػػف ذلػػؾ ال مػػا  –همػػا يػػر  الاػػذامي نفسػػو 
 مل لمنس  الثقافي .داعل متف الثقافن أو العطام الثا

فالاػػذامي  مػػل  مػػا تسػػمسط ضػػو  ال قػػل  مػػا أبػػرز ال يػػوم فػػي النسػػ   
الثقػػافي ال رهػػي وثػػاوؿ سػػثبيا لسضػػ يا  مػػا طاولػػن المثقػػع ال رهػػي ألنػػو يػػر  أف 
ىناؾ بونا  الاس ا  بيننا وهيف ذلؾ ال الـ المتثضر ومف أ ل ردـ ىذه الف ػو  اقتػرح 

لثقافػػن والالعصػػسن ال رهسػػن التػػي أصػػبثو تثمػػل النقػػد الثقػػافي وسػػيمن لكالػػع واقػػو ا
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ذاو ال يػػوم فقػػد تالػػ رنو الػػذاو ال رهسػػن وأصػػبثو تثمػػل سػػماو الالػػ ر ال رهػػي 
 الذ  صنو الطاغسن والفثل بل ىو أثد ت مساو الفثولن ال رهسن . 

ىػػػي تضػػػعسـ )األنػػػاأ والتمرهػػػز ثوليػػػا  –همػػػا يػػػر  الاػػػذامي  –فالفثولػػػن  
لاا  ا عر وتيمسالو والرهوف  الا األساليم الانالسن ال اطفسن الميتافيزاقسن بم نا  وا 

التػػي ىػػي سػػمن  –الػػا  قانسػػن والافا مػػن ا ورهنػػو ال قمسػػن ال رهسػػن الػػا المعيمػػن 
فاصػػبثو توّلػػد صػػورا  وتنػػته ر   عسالسػػن  ػػف نفسػػيا  –رلسسػػن فػػي الالػػ ر ال رهػػي 

صػػر و ػػف ا عػػر وتثػػتكـ لتمػػؾ الصػػور ثتػػا أصػػبثو الػػذاو ال رهسػػن ت ػػسش بال 
الثػػػديث ولكنيػػػا ت ػػػسش ب مبػػػام المػػػوروث والتقاليػػػدا فالػػػذاو ال رهسػػػن ذاو الػػػا ران 
)مالػػ رننأ تػػتثهـ بيػػا وتسػػسطر  مييػػا ثقافػػن الفثولػػن النظراػػن الافا مػػن ممػػا   ميػػا 

 تتثوؿ الا )ظاىر  صوتسنأ هما سسمييا الب ض .
وسمهػػػف أف نمفػػػو النظػػػر الػػػا ب ػػػض مػػػواطف الػػػوىف فػػػي مالػػػروع  بػػػد ي  
 ي التنظير  وا  رالي ثسم تصورنا أ الاذام

تصػػواره لمثداثػػن وهانيػػا ثداثػػن الػػ ران فقػػط وهانػػو سستسػػمـ لمقولػػن ال ػػرم فػػي  -1
الال ر ا أ  أنو يعضو في ب ض األثساف لنس  سظػف أنػو سثارهػو ألنػو  يػم 

 نسقي.
قصػػر هثيػػرا  مػػف ا را اتػػو  مػػا المػػتف الالػػ ر  مػػو اصػػراره بػػاّف النقػػد الثقػػافي  -2

األدبي وابثث  ف العطػام األدبػي وال ػاـ وثصػر نفسػو  يتساما  ما النص
فػػػي زاوسػػػن ظنيػػػا مػػػف  يػػػوم النسػػػ  بقولػػػو بػػػاّف الالعصػػػسن ال رهسػػػن متالػػػ رنن 
انطاقا  مف المتوف الال ران في األ ػـ . وىػذا أمػر ي ػم اعضػا و لمواقػو ألّف 
المػػػتف النثػػػر  ال رهػػػي هػػػاف ثػػػافا  بػػػالكثير مػػػف المضػػػمراو النسػػػقسن والظػػػاىر  

 الديني والمتف ال نسي .هالمتف 

ت اىل الاذامي لموسط الذ  نالا فسو فيو سسمط نقػده لمقضػاسا الم اصػر  عػارج  -3
 ثدود بمده و  يعرج  ف ذلؾ اّ  لماما.
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لػػـ سطم نػػا الاػػذامي  مػػا مصػػادر مالػػرو و همػػا ف ػػل مثسػػف  اسػػـ الموسػػو   -4
فػػا فالاػػذامي ينقػػل  ػػف )ليػػتشأ دالمػػا  وفػػي أثسػػاف هثيػػر  يعػػتمط األمػػر  مينػػا 

 نفرؽ بيف هامو وهاـ )ليتشأ.

ب ػػػػض العطابػػػػاو والنصػػػػوص التػػػػي سثاورىػػػػا الاػػػػذامي يبػػػػالف فػػػػي اسػػػػتنباطيا  -5
وب ضيا س امميا ب مومسن واّد ي أنو سسػتنبطيا ا فثقافػن الػوىـ أو ال يػل التػي 
تنتػػػام ال رهػػػي ت ػػػاه المػػػرأ  تقػػػـو  مػػػا هالػػػع نسػػػ  مضػػػمر   تػػػّد ي الثقافػػػن 

بػل ىػي ت ػاىر فػي غمطيػا لثػ  المػرأ  وىػي لسسػو ال رهسن أو الارهسن اعفػا ه 
 نسقا  مضمرا  هما سظف ألنو متوافر في ظاىر القوؿ .

اذا هاف الاذامي قد  ّرم النقد الثقافي فيو مف  ين أعر  قد بػالف فػي ترهيػزه  -6
 ما نصوص وأغفػل أعػر  هالنصػوص الدينسػن التػي نالػو مسػاثن واسػ ن فػي 

ضػػػو لػػػب ض تمػػػؾ النصػػػوص فػػػي هتابػػػو نقػػػود الاػػػرهييف مػػػو  ػػػدـ نسػػػساننا لت ر 
)الفقسػػو الفضػػاليأ ا فيػػو همػػا نظػػف لػػـ سهػػف أمينػػا  لمني ػػو فػػي هالػػع  يػػوم 
األنسػػػاؽ المضػػػمر  لػػػب ض المتػػػوف الدينسػػػن ولػػػـ س مػػػف رفضػػػو لمممارسػػػاو التػػػي 
تمػػبس ثػػوم الػػديني ا تمػػادا   مػػا نصػػوص دينسػػن تػػر  فييػػا تػػاوسا  سالػػّوه و ػػو 

 ديننا وماضينا وثاضرنا.

ذامي المفرطن في الي ـو  ما )أدونسسأ بالذاو وتكػراره األمػر فػي ثماسن الا -7
أكثر مف هتام تكالع  ف نس  مضمر في مالرو و ي  منا نػذىم الػا هػوف 
األمػػر العصػػسا  بينػػو وهػػيف أدونػػسس   س نينػػا هثيػػرا  ا وأّف  را ه ماالسػػن ومفرطػػن 

و مػػا الػػا الثػػد الػػذ  ي  مػػو سسػػت يف بزعػػارؼ الباغػػن ال رهسػػن فػػي ى ومػػو  مسػػ
 أوق و في الرؾ نصبو ىو لتعراف .

هاف انتقالسا  في نقده لمم سسن السساسسن . والعطػام ال رهػي الم سسػاتي برمتػو  -8
هاف يد ـ الطاا  وسم دىـ غير أنػو رّهػز  مػا صػداـ ثسػيف وثػده ولػـ يػذهر 

 .انا  في هثير مف األقطار ال رهسنا عراف الذيف   سقّموف  نو طاس
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لراػاد  تثمػل ىنػاو ألنيػػا غيػر مسػبوقن وىػي تسػمل بمثالػػم نػّد ي أّف ال ػّد  وا -9
سقو فييا الرواد وساتي ب دىـ مف سّهمل مالػرو يـ والاػذامي ا تيػد وثػاوؿ ولػو 

 الرؼ المثاولن.

اّف مالػػػػروع  بػػػػد ي الاػػػػذامي فػػػػي النقػػػػد الثقػػػػافي الػػػػّهل اضػػػػافن نو سػػػػن فيػػػػو 
تػػاح لنػػا سػػيولن مالػػروع ثيػػو  وفسػػو طرافػػن  مػػا الدراسػػاو ال رهسػػن ا و مػػا األقػػل أ

الثرهػػن داعػػل العطابػػاو األدبسػػن وغيرىػػا واكتالػػاؼ ل بػػن الماػػن وثيميػػا التػػي طالمػػا 
مّررو مف عاليا أنساقا  مضمر  الهمو مر  ساو ثقافسن لمد  طوامن وىو مف أعػذ 
نػػي  مػػا المسػػتو  الالعصػػي وّلػػد  نػػد   ػػرأ   بايػػدينا لكالػػع مضػػمرىا النسػػقي وا 

دبػػي ومػػا   يػػر  فػػي الػػنص ا ولفػػو نظػػر  غيػػر مسػػبوقن فػػي اسػػتساد العطػػام األ
الا أّف النص األدبي والال ر  بعاصن مػاد  غفػل مسػهوو  ػف تفاصػيميا ومػا بػدا 

ضػا   ػف سػيولن تمقػي الاػذامي فسو غير ما سضمر وما سالاع غير ما   يذهر ا ف
  ني ىنا السذا ن.نو  
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 ثقافة الوهم 
 سلطة الذكورة وقمع األنثى

ىـ" سطرح  بد ي الاػذامي أفهػاره المت مقػن بػالمرأ  ا اذ في هتابو "ثقافن الو  
ينطم  مف طروثاو التفهسؾ وما ب د الكولنسالسػن والنقػد النسػو  ا في سػس لمقارهتػو 
ثػػػوؿ الثقافػػػن التػػػي تقصػػػي المػػػرأ  وتيمػػػش دورىػػػا فػػػي الثسػػػا  ا  تما سػػػن بوصػػػفيا 

تابػو األوؿ )المػرأ   سدا  يمتذ بػو الر ػل ا وابػدو أّف الاػذامي سهمػل مػا طرثػو فػي ه
والماػػػنأ اذ س مػػػد الػػػا انفػػػاد  مػػػف الثهاسػػػاو الالػػػ بسن التػػػي تصػػػور المػػػرأ  اّمػػػا مػػػف 
الكالداو أو صاثباو ال سد ال ميل الذ    سثمل  قا  أو فهرا  و  تمتمؾ صوتا  
 ا فيػػو سسػػتبطف الثهاسػػاو واػػتفثص مهوناتيػػا الثقافسػػن لموصػػوؿ الػػا ثقسقػػن المػػرأ 

 رهسػػػا  و المسػػػا ا وسضػػػو هتػػػام )النفػػػزاو أ  "الػػػروض ال ػػػاطر  مػػػا صػػػ يد الثقافػػػن 
ونزىن العاطر" في م اؿ تثميمو في ضو  النقػد الثقػافي وانتيػي الػا ظػاىره ثقافسػن 
نسقسن تب د المرأ   ف ال قل والمان ا فضا   ف ثهمو  ما م لع الكتام باثادسػن 

لػذه ا غيػر أنػو يثنػي المصادر في ت رافو لمثم وسبره ألغوار ال سػد ومثيراتػو ولذا
 مػا هتػػام ابػػف قػسـ ال وزاػػن "روضػػن ال االػقيف ونزىػػن المالػػتاقيف" الػذ  يػػراه مت ػػدد 
األعذ مف المصادر  ند تثديد نوع ال اقن بالمرأ  ا وابػدو أنػو يم ػا الػا ا نتقالسػن 
 ند ذهره لمثهاساو المعتمفن وانتيه التاوال في استعراج أثهاـ تتطاب  مػو ر اتػو 

والثػػػ  أف طراقػػػن الاػػػذامي فػػػي لػػػّي أ نػػػاؽ نماذ ػػػو الّنصػػػسن مػػػف أ ػػػل وتنظيػػػره ا 
 تكراسيا لمنتاله التي يرـو الوصوؿ الييا تثتاج الا وقفن .

ول ّل في تنظيراتػو وتعرا اتػو لقضػسن التانيػث والتػذهير فػي الماػن مػا يثيػر  
ّف المسػػػ ا الػػػذ  قّدمػػػو  ا ىتمػػػاـ وارفػػػو الثيػػػع  ػػػف المػػػرأ  وو ودىػػػا الثسػػػاتي ا وا 

ضػػػ و فػػػي ال مػػػل  مػػػا التسػػػاوؽ مػػػو منطمقػػػاو النقػػػد النسػػػو  مػػػف ثيػػػث ا ػػػاد  س
ا  تبػػار لميػػامش والوصػػوؿ الػػا انسػػانسن المػػرأ  التػػي   تعتمػػع  ػػف ردسفيػػا الر ػػل 

  قا  وفهرا  ولاَن.
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ت ػػرو  ممسػػن تثديػػد ثقافػػن الػػوىـ  ممسػػن سػػابقن تت مػػ  بالكالػػع  ػػف الثقسقػػن 
الثقػػافي أّنػػو سقػػدـ ثقػػال  مقابػػل األوىػػاـ ؟  وتثيػػر التسػػا ؿ ا تػػي أ ىػػل يػػّد ي النقػػد

سسهوف ال وام باّف الوىـ ثقافن لتضيسو الثقسقن وطمسػيا ذلػؾ مػا أالػار السػو هتابػو 
"ثقافػػن الػػوىـ" الػػذ  ينتقػػد فسػػو السػػمطن الذهوراػػن القام ػػن لكػػل مػػا ىػػو م نػػث ا ىػػو 

سػػد المػػرأ  ممارسػػن الثقافػػن الذهوراػػن بصػػفتيا ال المسػػن ا القمػػو وا نتيػػاؾ المػػنظـ ل 
وتصػػواره  مػػا أّنػػو مػػاد  لالػػيو  الر ػػل ومػػوطف لتمت ػػو فضػػا   ػػف تصػػواره لممػػرأ  
 مػػػا أنيػػػا تػػػابو لمر ػػػل وىػػػي  مػػػا تب يتيػػػا   تقػػػدر  مػػػا القسػػػاـ بممارسػػػاو  قمسػػػن 
وذىنسن ا فالمرأ  وف  ىذه الثقافن   تت اوز رغباتيػا الالػيوسن وىػي  مػا ثػّد ت بيػر 

نػوس بػل بػا يػديف نلاػا  أدواو ال مػل اننسػاني الاذامي  سد با رأس هتمثاؿ في
 لدييا.

الاػػذامي فػػي هتابػػو يبثػػث  ػػف نسػػ  مضػػمر داعػػل العطابػػاو والنصػػوص 
والثهاسػػاو الالػػ بسن التػػي  ػػاىرو بتيمػػسش المػػرأ  واستصػػاارىا أو التػػي هانػػو مػػاد  
لمدح المرأ  الممت ن  نسسا  ب د أف صّورو  ما أنيػا تثػافن  مػا الميػراث الرمػز  

  ييػػيف المػػرأ  وسثػػرص  مػػا ابقاليػػا ضػػمف المنظومػػن التػػي عمفتيػػا  مػػا ىيلػػن الػػذ
ماكر  تنضو  تثػو ارث التبعػسس بػل ت اىػد مػف عػاؿ نصػوص الثهاسػاو  مػا 
الثفػػاا  مسػػو وت ميتػػو وقػػد وصػػل األمػػر بالاػػذامي أف سالػػهؾ فػػي ب ػػض النصػػوص 

فػػي الب ػػث التػػي تظيػػر المػػرأ   مػػا أنيػػا قػػادر  ومراػػد  وتػػتثهـ بنفسػػيا وىػػي  امػػل 
والثسػػا  هثهاسػػن )اليسهػػل ال ظمػػيأ الػػذ  صػػّور المػػرأ  معتػػار  فػػي  ودتيػػا لمبثػػر ا 
فالاػػذامي اسػػتبطف ىػػذا الػػنص وأظيػػر أّف النسػػ  المضػػمر فا ػػل فػػي ىػػذه الثهاسػػن 
ألّف المػػػرأ  فييػػػا ىسهػػػل بػػػا  قػػػل و   سػػػد والر ػػػل هامػػػل السػػػماو ا وهػػػذلؾ ف ػػػل 

فييا انفاو مػف أسػر الر ػل ووردو ب ػّد  الاذامي مو الثهاسن التي ثاولو المرأ  
ثقافاو سمانسن وم ران ون دسػن ففضػل التػي منثػو المػرأ  القػدر   مػا ا عتسػار ولػـ 

 تنعدع بمثاو و تضمميا  ّما تعبلو الثسا  وثسنا  ف مو.
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اذا أردنا أف نصنع هتام ثقافن الوىـ في أنو ينتمي الػا النقػد النسػو  فػار  
د لكونو ثصر الفا مسن النسوسن في م اؿ الثقافن ومثاولتيػا أنو يتماس مو ىذا النق

  ابراز "أنوثن المرأ " في مقابل ذهوران طاغسن ا انو ال يػد الثقػافي الػذ –الثقافن  –
 بماثقن النالان النسو  وتبنسو . ـلممارسن أتستطسو المرأ  أف تقّدمو سوا  

قػػػان ا عػػػتاؿ التػػػي قػػػد   تكػػػوف الثقافػػػن ال رهسػػػن بػػػد ا  بػػػيف الثقافػػػاو فػػػي ن
الهن التػػػػي تتعمػػػػل الثقافػػػػن سثتوايػػػػا متنيػػػػا ا ول ػػػػّل قضػػػػسن المػػػػرأ  مػػػػف القضػػػػاسا الالػػػػ

ا فثقافتنا ال رهسن ثقافػن ذهوراػن وىػذا أمػر   ن ػادؿ فسػو ا بػل ثتػا الثقافػاو ال رهسن
األعر  هانو ثقافن ذهوراػن وثاولػو ت ػاوز ذلػؾ الطاسػاف الػذهور  بنسػم متفاوتػن 

منظػر الػػا لزاو  فتػن فػػي م ػاؿ ال نوسػن )ال نػػدرأ التػي تػػد و ولكنيػا ثققػو ان ػػا
لو يأ مظيػػػر  انمػػػا الػػػا قػػػدراتيا ال قمسػػػن وفا ميتيػػػا أّمػػػا و المػػػرأ  لػػػسس بمنظػػػار )بػػػاي

المظيػػر فيػػو هػػا  مظيػػر انسػػاني معتمػػع هػػالموف األسػػود مػػثا  . ومػػا س نينػػا ىنػػا 
يػػد ا بػػل ثتػػا فػػي ثقافتنػػا وىػػذا األمػػر تبنتػػو الم سسػػاو بهػػل أنماطيػػا منػػذ زمػػف ب 

الماػػن ن ػػد صػػسف المػػذهر ليػػا ثضػػورىا وىسمنتيػػا فثينمػػا يثنػػا )األم واألـأ سقػػاؿ 
)أبػػوافأ و)الالػػمس والقمػػرأ سقػػاؿ )قمػػرافأ وثينمػػا نػػاتي  مػػا أ ضػػا  اننسػػاف فهػػل 

ر ا سقػػػاؿ أ أنػػػع ا فػػػـ ا رأس ا متكػػػرر م نػػػث وهػػػل متفػػػرد فيػػػو مػػػذهر ا  مػػػا نػػػد
سقػاؿ أ )أذف ا  ػيف ا ثػد  ا ر ػل ا سػاؽأ تتكػرر ا و   ا بطف ألنيا أ ضا ال ر

هميا م نثن ألنيا تتكرر ا وىهذا تستمر ال ممسػن الػا أف تصػبل األنوثػن م ػرد  مػف 
ذا هل امتساز بل تصبل رقما  نكماؿ ال دد وأدا  لممت ن وزانن يتػزاف بيػا الر ػل ا و  ا 
كبػػػو مػػػا ثاولػػػو العػػػروج  مػػػا مػػػا رسػػػمتو ليػػػا السػػػمطاو الذهوراػػػن فدنيػػػا ثينلػػػذ  ارت

 ناسن هبير  تستث   مييػا ال قوبػن لػذلؾ تواضػو صػانو تمثػاؿ افروديػو  مػا قطػو 
 رأسيا .

وفي المتف الثقافي ال رهي طال تنا هتم هتبيا م لفوىا تثػو  نػواف مفتػرض 
ىو )ثقافن ال نسأ وىي في الثقسقن ثقافن الر ل في مت تو مو المرأ  مما يوقػو فػي 

نوادر ... أ لمسيوطي مثا  ا وتمؾ الكتػم لػـ  الوىـ ا مثل هتام )نواظر األسؾ في
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تقػػّدـ لممػػرأ  سػػو  صػػور  نمطّسػػن رسػػمتيا ليػػا ا صػػّورتيا  مػػا أنيػػا و ػػا  لم ػػنس ا 
و سػػدىا ىػػو مػػا سالػػال الر ػػل والكتػػم ا وقػػد ي  مونيػػا تيفػػو ثتػػا الػػا الم ػػانيف 

 –ا  و  تنطػ  اّ  الػرّ  –والميابيل مف أ ػل االػباع رغباتيػاا أّمػا ثينمػا تنطػ  المػرأ  
وسصػػػبل لسػػػانيا طمسقػػػا  فػػػدّف األمػػػر ىنػػػا سسػػػتد ي قػػػواو ردع ذهوراػػػن ألّف انرىػػػام 
النسػػو  أطػػّل برأسػػو ا لػػذا هػػاف الارهيػػوف ساطسػػوف المػػرأ  فػػي مػػا   ػػار  ثػػذرا  مػػف 
لسػػػػانيا اف نطقػػػػو ثتػػػػا يتطيػػػػر لسػػػػانيا مػػػػف النطػػػػ  عالػػػػسن  مػػػػا أنفسػػػػيـ ا ألّف 

ا وال ػػرم هػػانوا تػػي ت ممػػو منػػوالالالػػسطاف ىػػو الػػذ  ت ّمػػـ مػػف المػػرأ  ولسسػػو ىػػي 
س تقػػدوف بػػاّف المػػرأ  ثػػيف تػػتكمـ فػػدّف ال ػػّف اسػػتوطف رأسػػيا و  سػػسما اذا تكممػػو فػػي 
مػػواطف   ي ػػوز ليػػا الػػتكمـ فييػػا ا ولػػذلؾ فػػنثف نػػر  اتفاقػػا  بػػيف سػػمطاو الم تمػػو 
وم سسػػػاتو المعتمفػػػن  مػػػا اقصػػػا  المػػػرأ  وتنمػػػسط الصػػػور  المرسػػػومن ليػػػا ا ول ػػػّل 

 ممسن )الوأدأ ال اىمسن التي هانو تتـ  ما يد ا با  أنفسػيـ وقػتميف  أقسا صورىا
 وىف مازلف رضس او.

و  ناالي اذا ما قمنا اّف النقػد الثقػافي والدراسػاو الثقافسػن ىػي الكاالػع األىػـ 
ليذه ال يوم النسقسن التي أصابو بنيتنا الثقافسن ا ول ّل النقد النسػو  بوصػفو فر ػا  

الثقافسػن اعتػرؽ النسػ  داعػل مػتف ىػذه الثقافػن ا والنقػد النسػو  مف فػروع الدراسػاو 
سالػػمل دالػػر  مػػا هتػػم  ػػف المػػرأ  سػػوا  أكػػاف الكاتػػم ر ػػا  أو امػػرأ  أو  مػػا األقػػل 

ا وبمػا أف  ا وىػو أمػر   أقتنػو بػو وسػناتي  مػا ذلػؾ  ثقػا  م ني بما لو صػمن بيػا
ال رهسن ولذا  بّد لو مػف المتف النصوصي النسو  قدولد  ما يد الر اؿ في ثقافتنا 

أف س ػػػرض  مػػػا أضػػػوا  هاالػػػفن لمناطقػػػو فهػػػاف اسػػػتساد النقػػػد النسػػػو  مػػػف أ ػػػل 
الوقػػوؼ والاػػور فػػي منػػاط  لػػـ تطاىػػا الدراسػػاو األدبسػػن سػػابقا  و  سػػسما فػػي هتػػم 

راثسػػن. فالنقػػد النسػػو   ػػا  مػػف أ ػػل رفػػو مظمومسػػن المػػرأ  وابػػراز مهانتيػػا تال ػػنس ال
 ػػػػل  نيػػػػا ب ػػػػد أف عضػػػػ و لسػػػػمطتو تاراعسػػػػا  وا تما سػػػػا  وتاييػػػػر و يػػػػن نظػػػػر الر 

فصػػارو ىػػي تكتػػم  ػػف نفسػػيا وأفهارىػػا و سػػدىا همػػا تػػراه ىػػي   همػػا يػػراه ىػػو ا 
ول ل مف أبرز ما يمفو  ند الاذامي مفيـو "التانيػث الثقػافي" ثيػث ثػددو الثقافػن 
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 ػػػد الذهوراػػػن زمػػػف األنوثػػػن مػػػف سػػػف البمػػػوغ الػػػا مػػػا قبػػػل الكيولػػػن ا أمػػػا زمػػػف مػػػا ب
الكيولػػػن فالر ػػػل فػػػي ثقافتنػػػا أفضػػػل مػػػف المػػػرأ  ألنػػػو سهتسػػػم فييػػػا صػػػفاو اي ابسػػػن 
والمرأ  تعسر ا ألـ سقل ابػف  بػد رّهػو فػي ال قػد الفراػد " عػر  مػر الر ػل عيػر مػف 
أولػػو ا يثػػوم ثممػػو ا وتثقػػل ثصػػاتو .. و عػػر  مػػر المػػرأ  الػػّر مػػف أولػػوا يػػذىم 

ددو الثقافػػن ال رهسػػن سػػماو  لةنوثػػن  ماليػػا ا وَس قػػـ رثميػػا ا وسسػػو  عمقيػػا" ؟ وثػػ
ومظاىرىػػػػا لػػػػسس مػػػػف بينيػػػػا )ال قػػػػل والمسػػػػافأ فيمػػػػا مػػػػف ثصػػػػن الر ػػػػل ا ولممػػػػرأ  
الصػػػمو وا سػػػتماع وليػػػذا   مػػػو ثقافتنػػػا المػػػرأ  هالنػػػا  اصػػػطنا سا  ولػػػسس طبس سػػػا  ا 
واألدؿ فػػي رأ  الاػػذامي أّف ثقافتنػػا أكرمػػو المػػرأ  )األـأ أو فػػي مقاميػػا ثػػـ تثواميػػا 

 )ثما أ لتستمر  ممسن انقصا . الا 
والعاصػػن أف الاػػذامي هػػاف سقصػػد بػػالوىـ تمػػؾ النظػػر  التػػي أرسػػتيا الثقافػػن 
الالػػرقسن ا انيػػا ثقافػػن ال يػػا  والثمقػػا والمتعمفػػيف الػػذيف ثػػاولوا ومػػازالوا سمػػرروف 

يياـ ا عراف باثقيتيا .  ثقافتيـ  بر أنساؽ مضمر  في مثاولن منيـ لفرضيا وا 
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لػػػـ يػػػّدعر  بػػػد ي الاػػػذامي  يػػػدا  فػػػي مواصػػػمن مالػػػرو و فػػػي فا مسػػػن النقػػػد 
ي وسػالل ا تصػاؿ ا اذ فػالثقافي وتنالسط الذىنسن ال رهسن لمواكبن التايير الثاصػل 

يػػر  اّف رثمػػن أسػػاليم الت بيػػر امتػػدو  بػػر تاراعيػػا وىػػي تسػػير فػػي تنػػوع مسػػاراتيا 
نػػػو الالػػػفاىسن ثػػػـ التػػػدواف ثػػػـ الكتابػػػن لتنتيػػػي الػػػا ثقافػػػن الصػػػور  ا العطابسػػػن ا فها

وابػػدو أف الميتػػاو الم ازاػػن أ  بػػو الاػػذامي  نػػد الاػػرهييف ابتػػدا  مػػف أوؿ مػػوو 
س منو )نيتالوأ وصػو   الػا )مػوو التػاراسأ  نػد فوهػو و)مػوو الم لػعأ  نػد بػارو 

غيػر أّف المػوو  فصار سثيل الا موو مف ا تراح  رهي ىو )موو النقػد األدبػيأ
فػػػي هتابػػػو "الثقافػػػن التمفزاونسػػػن" سسػػػتيدؼ النعبػػػن الثقافسػػػن التػػػي هانػػػو تيػػػسمف  مػػػا 
قصػػا ىا ا فمػػـ  فضػػا  الم تمػػو فػػا ترح )مػػوو النعبػػنأ أو  مػػا األقػػل تيمسالػػيا وا 

مػػا تنت ػػو النعػػم الثقافسػػن صػػالثا  لمتػػداوؿ فػػي  صػػر انتالػػار  –همػػا يػػر   –س ػػد 
 الصور  التمفزاونسن وغيرىا.

اتي هتػام  بػد ي الاػذامي )الفقسػو الفضػاليأ ضػمف مالػرو و األ ػـ فػي سٍ  
النقد الثقافي الذ  تمعػض  نػو فهػر  ديػد ور   معالفػن وو داو ودراسػاو ثقافسػن 
مػػا فتػػاو تثػػّرؾ السػػاثن الثقافسػػن فػػي امتنػػا ال رهسػػن وتقتػػرح بػػدسا  لدراسػػن العطابػػاو 

أف سسػػػػمط الضػػػػو   مػػػػا قػػػػدر  بانوا يػػػػا ا وسثػػػػاوؿ الاػػػػذامي فػػػػي الفقسػػػػو الفضػػػػالي 
)الفضػػا  البصػػر أ  مػػا نقػػل الصػػرا او الفهراػػن والمذىبسػػن مػػف بطػػوف الكتػػم الػػا 
القنػػػػواو الفضػػػػالسن ا ثيػػػػث الصػػػػوو األ مػػػػا والقػػػػدر  المتمهنػػػػن وال ميػػػػور الواسػػػػو 
المسترعي واألمواؿ الطالمن التي تثّوؿ ا عتاؼ الػا عػاؼ وتثّولػو الػا مصػدر 

ن ا وم راػػاو انعػػتاؼ   تفتػػا تمػػّد المتعاصػػميف بمػػا مػػف مصػػادر األثقػػاد الرىيبػػ
سثتا ونو لماام ا والقدر   ما التثّوؿ أورثو القػالميف  مػا العػاؼ وا عػتاؼ 

 قدر  في أف سثّولوه الا مرلي "وما را   همف سم ا" هما تقوؿ الثهمن ال رهسن.
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  يعطػػػػئ مػػػػف سقػػػػوؿ اّف  صػػػػرنا الثػػػػالي ىػػػػو  صػػػػر ا عػػػػتاؼ و صػػػػر 
او ا يديولو سػػن والمذىبسػػن بامتسػػاز ا ومػػو هػػل مػػا تػػد و السػػو البالػػران فػػي الصػػرا 

لاا  نقان ا عتاؼ والبثث  ف المالػترهاو   مسو المثافل مف ضرور  التقارم وا 
ا غير أّف األمر   س دو أف سهوف ضرها  مف ال مل ال بثػي ا فرسػوخ ال قالػد  مػل 

 . يتطمم نباىن هنباىن ا نبسا  وس ييـ وم  زاتيـ
تدعل ل بن األقمسن واألكثران في تو سو مسار األثداث في الم تم او القمقػن 
طالفسا  أو  رقسا  أو اثنسا  ا ألنيا تصبل مو يػا  فػي مسػار األثػداث ا ثيػث تصػبل 

ول ػّل فػي هثيػر الطالفن مظّمن سثتمي بيا ثتا مػف سثػاوؿ أف سهػوف  ػابرا  لمطالفػن 
ا وىػػذا األمػػر مػػرّده الػػا تالػػهساو نسػػقسن لؾلػػذولبنػػاف أنموذ ػػا  مػػف مثقفػػي ال ػػراؽ 

بثتيػػا الثقافػػن وأوق ػػو متمقييػػا فييػػا فػػي مػػا سالػػبو الفػػس الػػذ  سصػػبل دالػػر  مػػف دوالػػر 
الالػػسطاف التػػي يػػدور فييػػا اننسػػاف بػػا توّقػػع ا ثتػػا سصػػل األمػػر الػػا أف تصػػبل 
المو ػػػوداو مػػػف ثولنػػػا  بلػػػا   مينػػػا ا ىػػػذا الفػػػس النسػػػقي يتالػػػهل مػػػف عػػػاؿ فهرتنػػػا 

نقوصن  ف أنفسنا ودعولنا في ل بن األقمسن واألكثران ا أبنا  ال قيػد  والمعػالفوف الم
ليػػػـ ا المثقػػػع والالػػػ بي ا وىهػػػذا تتثػػػوؿ األمػػػور الػػػا مػػػا سالػػػبو األمػػػر التواضػػػ ي 
وتتكػػرس فػػي ضػػولو مفػػاىسـ ا عػػتاؼ ا ثتػػا الثمػػوؿ تصػػبل ثمػػو   عافسػػن ا فػػي 

طالفسن ا وفي ال ػراؽ دعمنػا فػي ل بػن لبناف ثّل األمر باتفاؽ الطالع الذ  هّرس ال
ا  ..في السساسي المستمر الا يومنػا المهوناو التي هانو ىي سبم الصراع الطال

ىذا األمر وغيػره تنّبػو السػو ه ميػد  الػمس الػديف الػذ  يػذهره الاػذامي بػا تزاز ا 
وهاف ىذا الاليس سسػّما )بالػيس الطالفػنأ وىػي )مفارقػن تكػرس لعػاؼ المواطنػنأ ا 

صػػػا مرادسػػػو وأبنػػػا  طالفتػػػو بتػػػرؾ ل بػػػن األقمسػػػن واألكثراػػػن وال مػػػل  مػػػا دمػػػه وأو 
أنفسيـ داعل م تم يـ وثيف انتبو الا أف م تم و منقسـ الا مسمميف ومسسثييف 
طمم مف أتبا ػو الػذوباف فػي وطنيػتيـ التػي توّثػد ال مسػو ا ولكػف األمػور لػـ تسػر 

 تػراؼ مػف ا عػر بو ػود  همػواطف بيذه الصور  الوردسن المقبولػن ا ألّف انتػزاع ا 
سستث  هافن ثقوؽ المواطنن وىذا ا  تراؼ بػالو ود سصػبل أىػـ مػف الو ػود نفسػو 
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ثتػػا مماتنػػا مػػا لػػـ نثصػػل و ثساتنػػا فػػي ألّف القمػػ  والالػػد النفسػػي سظػػاف يتثهمػػاف 
 مػػا ىػػذا ا  تػػراؼ وىػػذا مػػا لػػـ يتطػػرؽ السػػو الاػػذامي فػػي مثاورتػػو لوصػػسن الالػػيس 

ألقػػػػا هامػػػو بهػػػػل مضػػػػمراتو النسػػػقسن التػػػػي لػػػسس ىػػػػذا م ػػػػاؿ الػػػمس الػػػػديف ا بػػػل 
العػػوض فييػػا ول ػػّل المثػػرؾ األىػػـ لمسػػالن ا عػػتاؼ ىػػو مػػا نعتزنػػو مػػف مػػاض  
وتاراس يت مقاف بنا وبا عراف ا فالماضػي الػذ  ىػو الػذاكر  الفردسػن لمالػعص وىػي 
 المثػػػرؾ الو ػػػداني لػػػو ا والتػػػي سسػػػتد ييا هممػػػا االػػػتدو  مسػػػو سػػػا او النػػػزاع مػػػو
ا عراف والتي سقـو بسببيا بتػاثسـ وت ػراـ ا عػراف لم ػرد  ػدـ اسمػانيـ أو قنػا تيـ 
بيػػػػا ا ىػػػػذه الػػػػذاكر  ىػػػػي الو ػػػػود الفا ػػػػل فػػػػي أوقػػػػاو النػػػػزاع ا والػػػػذاكر  والماضػػػػي 
سصػػبثاف مقدسػػيف اذا مػػا ت اقػػم  مييػػا الػػزمف وتػػواترو  مييمػػا األلفػػاا والثهاسػػاو 

وم ثر  ا وسصبل اننسػاف )المػواطفأ بسػبم ألنيما ينز ف في النفوس منزلن فا من 
ىػػذا هالنػػا  ماضػػوسا  بػػا ثاضػػر و  يثػػ  بمسػػتقبمو لكػػف األمػػر يعتمػػع مػػو التػػاراس 
الذ  سقرأه الفرد مف دوف أف يتمثمو و دانسا  بػل انػو سقػرأه لاطػاع وال بػر  واكتسػام 

عػػػتاؼ العبػػػراو ا ورّهمػػػا أصػػػبل ىػػػذا التػػػاراس  ػػػاما  ميمػػػا  مػػػف  وامػػػل تبراػػػد )ا 
الساعفأ هما سسمسو الاذامي اذا هانو ىناؾ مالترهاو سمهػف أف س تػّد بيػا ا لػذلؾ 
فػػنثف بنػػا ثا ػػن  سػػتد ا  التػػاراس أكثػػر مػػف اسػػتد النا لمماضػػي ا ىػػذا الماضػػي 
الػػذ  أصػػبل  بلػػا   مػػا الكاتػػم األفراقػػي األمراهػػي )ىيػػوزأ الػػذ  ألقػػا هتبػػو فػػي 

 ولسسو  ز ا  مف تاراعو. البثر ألنيا هانو  ز ان مف ماضسو الالعصي
طػػػرح الاػػػذامي مفيػػػـو )ا عػػػتاؼ السػػػاعفأ فػػػي تسػػػمسط الضػػػو   مػػػا ذلػػػؾ 
ا عػػتاؼ القػػدسـ ال ديػػد بػػيف مػػذىبيف مسػػمميف ا واػػر  أف  صػػر الصػػور  و ولمػػن 
العطػػام الػػديني  ػػف طراػػ  الفضػػالساو أسػػيـ فػػي اذهػػا  سػػعونتو مػػف  ديػػد  مػػا 

 مػػػا المػػػدوناو الورقسػػػن أو العطػػػام  افتػػػراض أّف األمػػػر لػػػـ س ػػػد مامقػػػا  ومقتصػػػرا  
الػػديني المثمػػي ا فيػػذهر مػػا طرثػػو الػػمس الػػديف وىػػو سثػػث المبنػػانييف  مػػا ت ػػاوز 
الفلوسػػن والتامػػم  مػػا فهػػر   ػػدـ المالػػارهن فػػي الم تمػػو المبنػػاني وذلػػؾ  ػػف طراػػ  
تبّنػػػي قضػػػسن )المواطنػػػنأ تمػػػؾ الفهػػػر  التػػػي نػػػاد  بيػػػا الم تػػػدلوف داعػػػل الم سسػػػن 
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أف قضػػػػػسن المواطنػػػػػن ومثاولػػػػػن تاميبيػػػػػا  مػػػػػا التقسػػػػػسماو انثنسػػػػػن  الدينسػػػػػنا وابػػػػػدو
والمذىبسػػن ىػػي الثػػل المقبػػوؿ أل  م تمػػو متنػػوع المالػػارم والطوالػػع ا اذ تنطمػػ  
مػػػف الفػػػرد وىػػػو سثػػػاوؿ الػػػذوباف فػػػي م تم ػػػو متسػػػاوسا  مػػػو مواطنسػػػو فػػػي الثقػػػوؽ 

امػػػػل وس ن تػػػػ مف بمسػػػػاوا  المػػػػواطنيف  مس ػػػػا  والوا بػػػػاو مػػػػو و ػػػػود م سسػػػػاو مدنسػػػػ
الاذامي أف يتثرر المواطف مف )سمطن الذاكر أ فسثاوؿ است ار  التقسسـ الذ   ا  
بو )المينهأ  ند تفراقػو بػيف الماضػي والتػاراس ا اذ  ػّد الماضػي نو ػا  مػف الػذوباف 
الو ػػػداني فػػػي التػػػاراس بثيػػػث يػػػن هس  مػػػا ف ػػػل الفػػػرد فػػػي م تم ػػػو ا فيتصػػػرؼ 

يمسش وانقصا  والثار  مػا سػموهو ا بمو م ذلؾ الماضي مسقطا  ردود أف اؿ الت
بهوف التاراس مدونن تنقرأ بت رد  ػف  –هما ذهرنا  –والماضوسن تعتمع  ف التاراس 

الو ػػداف أو ال واطػػع فػػسمهف لقارليػػا مػػثا  أف سقػػـو بنقػػدىا مػػف دوف أف تسػػيـ فػػي 
 تو ييو.

اّف الماضي ثسم )المينهأ ذو ثظو  ميسمنن  ما الذاكر  تس ا الػا سػمم 
ّف أسػػافو الػػذيف ت مػػ  لػػدييـ الماضػػي –مػػف دوف و ػػي  –لفػػرد اذ يعػػدـ  قػػل ا ا وا 

 ممسن التعمص مف ىذه السمطن   تتـ اّ  بالت اسش  مػا أسػاس المواطنػن همػا أّف 
النسساف ىو الكفيل بالعروج مػف مػازؽ )سػمطن الػذاكر أ والماضػي ا وسسػتوثا ممػا 

العافػػػي ا أّمػػػا الارهيػػػوف ذهػػػره الاػػػذامي أف ال ػػػرم مارمػػػوف بالماضػػػي و  سػػػسما 
فسامػػػم  مػػػييـ التػػػاراس فػػػنثف ماضػػػواوف والارهيػػػوف تػػػاراعيوف ا وسن  ػػػم الاػػػذامي 

ا وىػػػي دراسػػػن ا مثػػػا   ناف ػػػا  فػػػي ىػػػذا الم ػػػاؿبدراسػػػن الباثػػػث )نػػػادر هػػػاظـأ وس ػػػّدى
تػػػد و الػػػا النسػػػساف فػػػي اطػػػار د وتػػػو الػػػا الصػػػفل ورسػػػـ ثساتنػػػا الثػػػّر  الكرامػػػن 

 اكر  .المنس من ب يدا   ف الذ
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 عصر االتصاالت وتدوٌل المعلومة
 )المشاهدة والتأوٌل(

تنػػػاوؿ الػػػدهتور  بػػػد ي الاػػػذامي م مو ػػػن مػػػف الصػػػسف الت بيراػػػن فػػػي هتابػػػو 
)الثقافػػػن التمفزاونسػػػنأ  وافتػػػرض أف البالػػػران مػػػرو بيػػػا منػػػذ  صػػػر الالػػػفاىسن مػػػرورا  

رانأ وأف ب صػػػػر التػػػػدواف والكتابػػػػن ثتػػػػا  صػػػػر الصػػػػور  بانوا يػػػػا المرلسػػػػن )البصػػػػ
المراثل التي استارقو ىذه الصسف لسسػو منقط ػن  ػف ب ضػيا انمػا متداعمػن فسمػا 
بينيػػاا اذ أف الػػدعوؿ فػػي مرثمػػن مػػا   س نػػي ماػػادر  المرثمػػن السػػابقن  مييػػا ولكػػف 
ال ديػػد  تتقػػدـ  مػػا السػػابقن وتت اوزىػػاا فالبالػػران  نػػدما دعمػػو مرثمػػن التػػدواف لػػـ 

لقػػػػوؿ سسػػػػر   مػػػػا  صػػػػر الصػػػػور  اذ بػػػػرغـ تنػػػػو  صػػػػر الالػػػػفاىسن ا ومثػػػػل ىػػػػذا ا
السػم سن و ا نتالار اليالل لثقافن الصور  والذ  قػاد البالػران الػا الثقافػن البصػران )

 المرلسنأ غير أف مرثمن الكتابن ما زالو ساران وتمثل نمطا  م ينا  والراثن ما.
اف الترتيػػم الػػذ  افترضػػو الاػػذامي والػػذ   ػػاله فسػػو موضػػوع تطػػور الصػػسف 

ان بصور  مرثمسن أقرم الا الواق سن ا وىو ترتيم موفػ  الػا ثػد هبيػر ذلػؾ الت بير 
ألف ىذا )التمرثلأ ساطي ثقبن واس ن مف تاراس البالػران الت بيػر ا والتصػنيع أو 
مراثػػػل تطػػػوار الصػػػسف الت بيراػػػن يتسػػػـ بالواق سػػػن لكونػػػو لػػػـ سقطػػػو الصػػػمن بػػػيف هػػػل 

ف  صرنا الممئ بماييف الصػور مرثمن وما قبميا وما يميياا وذلؾ متثق  ف ا ا و  ا 
سثم البسان مف تثو النعبػن ألنػو أثػل بػدسا  يػد و الطبقػاو الميمالػن والالػ بسن 
ف ترا و النعبػن  مػا مػا نظػف أمػر نسػبي  أف تعتار دورىا في الثدث الثساتي ا وا 
ألف النعبػػػن اسػػػتثمرو الم ػػػاؿ ال ػػػولمي ال ديػػػد وصػػػارو تقػػػرر مػػػا تسػػػمل بػػػو مػػػف 

ىػػػذا مػػػا اصػػػطمل  مسػػػو لػػػد  ب ػػػض الدارسػػػيف بمفيػػػـو صػػػور بثسػػػم مفاىسميػػػا و 
 )ثراس البوابنأ.

غير أف مفيـو الصور  لسس مفيوما  ثابتا  تماما ا اذ ساثن أف الصور  تسمؾ 
سموها  مزدو ػا  فسمػا  بػر  نػو ب ضػيـ بػػ)دسالكتسؾ الصػور أ أ  السػموؾ المتنػاقض 

قضػػػيا تمامػػػا  وذلػػػؾ ألف الصػػػور  سػػػر اف مػػػا تمثػػػا بصػػػور  أعػػػر  تنسػػػعيا أو تنا



 41 

وىهػػػذا الػػػا مػػػا   نياسػػػن ا ول ػػػّل ىػػػذا السػػػموؾ المتنػػػاقض لمصػػػور  سػػػمل لمميمػػػش 
والالػػ بي بػػالبروز مثممػػا الطػػرؼ ا عػػر  بػػر  ػػف مفاىسمػػو بالصػػور ا اذ سػػر اف مػػا 
امتة األثير الفضالي ب الراو الفضالساو المسوقن لثقافن ما أو رأ  ما سوا  أكػاف 

 ػػود السػػو ثراػػن ا عتسػػار فػػي نياسػػن األمػػر ثسػػم مػػا متعمفػػا  أـ متطػػورا ا والمتمقػػي ت
يرغم أو يوالـ  مزا و ما داـ بيده )الرامووأ أو  يػاز الػتثهـ  ػف ب ػدا فػالمتمقي 
ال ػػػاد  أصػػػبل سػػػيد الموقػػػع وصػػػار سثػػػدد مػػػا يراػػػد أف سسػػػتقبمو بػػػد   مػػػف ثػػػراس 

 الثقافن التقميدييف الذيف انثسر دورىـ في  صر الصور  .
تػػاثيرا  فػػا ا  فػػي ثسػػا  النػػاس بهػػل مسػػتوساتيـ والكػػل  اف  صػػر الصػػور  أثػػر

سالػػػرم مػػػف ىػػػذا الكػػػاس ال ػػػذم ولػػػـ ت ػػػد ىنػػػاؾ نعبػػػن  مػػػا مػػػا يػػػر  الاػػػذامي بػػػل 
سستالػػػرؼ )سػػػقون النعبػػػن وهػػػروز الالػػػ بيأ فيتنػػػاوؿ قضػػػاسا ميمػػػن وأساسػػػسن تػػػرتبط 
بالثسػػػا  الم اصػػػر  التػػػي ن سالػػػيا مثػػػل )ال يػػػاز المتػػػوثشأ و )التانيػػػث والتفثيػػػلأ 

ثقػػافي والتفػػاىيأ وامػػورا  أعػػر  هثيػػر  تػػرتبط ثسػػسا  بػػػ)الثقافن البصػػرانأ ا وسطػػرح و)ال
الاػػذامي ت بيػػرا  ينسػػ ـ وانقػػام الموقػػع مػػف النعبػػو  الػػا الالػػ بو  ا اطمػػ   مسػػو 

 )المالاىد  والتاوالأا بدسا   ف )القرا   والتفسيرأ.
لمالػػاىد وانطػػو  ف ػػل المالػػاىد   مػػا الصػػور  التمفزاونسػػن التػػي تسػػمؾ الػػا ا

الػػذ  بػػػاو يػػ وؿ ىػػػذه الصػػػور انسػػ اما  مػػػو رغباتػػو مػػػف  يػػػن وقنا اتػػو مػػػف  يػػػن 
أعر ا وتثدد ذىنيتو ومستواىا الثقافي ما يتمقاه وا ولو مف صور تنقل مف الثدث 
مباالر  ومف صور أعر  مبػالف بيػا تضػس لمتػاثير فسػو وتاييػر قنا اتػو انطاقػا  مػف 

لقصػن طرافػن ألثػر المالػاىد  فػي ب ػض  ترسباو د  تيا لدسو ا وس ػرض الاػذامي
الناس مفادىػا أف أثػد األالػعاص ثػبس نفسػو وأىمػو فػي هيػع   تقػاده اف صػداـ 
ثسيف قادـ الا أميرهػا لازوىػا وتػدميرىا وسػوؼ سفتػؾ بالنػاس بػا ىػواد  وابػدو أف 
ىػػذا س ػػود الػػا ث ػػـ الضػػس الصػػور  الػػذ  هػػاف أضػػ اؼ مػػا يتمقػػاه المػػواطف مػػف 

اطف المػذهور قػرأ الصػور  وفسػرىا  مػا وفػ  ضػوابط التػاثير صور سالاىدىاا فػالمو 
 فييا مف لدف وسالل ا  اـ الم نسن وقد ثققو ف ا  تاثيرىا الالديد والسمبي م ا .
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يوضل ما ذهرناه اف وسػالل انتصػاؿ والتػرواه لثقافػن الصػور  ال دالسػن التػي 
مػػد  ترسػػميا ب ػػض الػػدوؿ  ػػف ا نظمػػن األعػػر  أو ثتػػا الالػػ وم سهالػػع  ػػف 

تثهػػـ تمػػؾ الصػػور فػػي ميػػوؿ النػػاس ورغبػػاتيـ وقنػػا تيـ ا وسسػػوؽ الاػػذامي قصػػن 
أعػػر  لر ػػل ديػػف متعمػػع أوصػػمتو قنا اتػػو الػػا تاواػػل الصػػور  )الثػػدث الثقسقػػيأ 
تػػاوسا  مضػػادا  لطبس ػػن ذلػػؾ الثػػدثا وىػػي قصػػن الالػػيس الػػذ  رأ  صػػور  الصػػ ود 

لػا القمػر تػـ بف ػل أنتفػاخ الا القمر فو د ذلؾ مثض افتػرا  وأوليػا بػاف الصػ ود ا
 مػػػا ىيلػػن القمػػػر فا تقػػػد النػػاس أنػػػو القمػػػر الثقسقػػي ا وأنبػػػا ىػػػذا  والالػػسطاف وتمثمػػػ

الاليس الناس أف نياسن ال الـ باتو قرابن  ػدا ا وصػار سثػذرىـ مػف مهالػد الالػسطاف 
وأسػػاليبو وعد ػػو لكػػف النػػاس ت ػػاوزوا تاوامػػوا وقصػػن ىػػذا الالػػيس ىػػي د لػػن  مػػا 

لػدف المالػاىد نفسػو وعمفساتػو الم رفسػن ا ومػف ىنػا تبػرز الصػور  تاوال الصور  مػف 
التمفزاونسن هاثد  وسػالل النقػد الثقػافي فػي هالػع ا نسػاؽ الثقافسػن الكامنػن ورا ىػا 
فتصػػبل المالػػاىد  وتاواػػل الصػػور بػػدسا  لقػػرا   الػػنص وتفسػػيره ألف الػػنص  سػػسما 

تػاج نػػص  ديػػدا وفػػي األدبػي ينطػػو   مػػا قػرا او مت ػػدد  وهػػل قػرا   تسػػيـ فػػي ان
م اؿ الصور  صارو الصػور   ػاما  ميمػا  مػف  وامػل التػاثير ووسػيمن مػف وسػالل 
الثػػروم الثديثػػن التػػي صػػارو ثػػروم صػػور بسػػبم قػػدر  الصػػور   مػػا اف تنسػػس 
صػػػور  أعػػػر  وبسػػػر ن فالقػػػن وتسػػػيـ الصػػػور فػػػي عدمػػػن ا يػػػديولو ساو واألنظمػػػن 

اع المالػاىد لػنمط مػف البػرامه تم ػد الثاكمن أو ال ين التي تمثميػا ا في ػر  أعضػ
ا الػػسا  المػػ ثر  فػػي ثسػػا  النػػاس ثتػػا صػػار مصػػطمل )التالػػي أ وسػػيمن مػػف وسػػالل 
اسقػػاع المتمقػػي فػػي ضػػو  القػػسـ الم ػػرد  ا وصػػارو األالػػسا  تثهػػـ ثسػػا  الفػػرد ول ػػل 
فػػي ذلػػؾ مػػا سمنػػو الفػػرد مػػف الممارسػػن فضػػا   ػػف سساسػػن ال ػػرض والطمػػم التػػي 

 ميػػػور بمػػػا يرغػػػم مػػػو ا سػػػت ابن لرغبػػػن األنظمػػػن الثاكمػػػن ي ػػػر  فييػػػا تزواػػػد ال
 والمتنفذ  .

فرازاتػػػػو  تنبثػػػ  ثنالسػػػن )المالػػػاىد  والتاواػػػلأ مػػػف م طسػػػاو  صػػػر ال ولمػػػن وا 
التكنولو سػػن الثديثػػن ومػػا  لػػو السػػو مػػف تضػػعـ واسػػو وىالػػل فػػي وسػػالل ا تصػػاؿ 
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صدر الثدث في والبث التمفزاوني وتصوار األثداث الناقمن لمم مومن مباالر  مف م
الػػػػتا صػػػػقاع األرض ا ول ػػػػّل ىػػػػذه الثػػػػور  الم موماتسػػػػن اليالمػػػػن قػػػػد قامػػػػو بتػػػػدوال 

سالػا  التقاطيػا ا ومػف ىنػا بػرزو ثنالسػن المالػاىد  والتاواػل ف الم مومن وهثيا الا مػ
ثيث بدا ال ػالـ  والسم سنالتي ىي وليد   صر الصور  أو مرثمن الصسف البصران 

ا وتمػػؾ الصػػور صػػارو تػػتثهـ بالمسػػتقبل وتو يػػو أو سػػسا    نيالسػػا  مػػف الصػػور 
 مػػا ا قػػل التػػاثير فػػي تو ييػػوا و سػػسما اذا  ػػرو  ممسػػن التا ػػم الفنػػي بالصػػور  
 بػػر تولسفيػػا مػػو صػػور اعػػر  أو ثػػذفيا وابتسػػارىا وتكراسػػيا لعدمػػن قضػػسن م ينػػن 
وذلػػؾ يػػ ثر  مػػا مصػػداقسن الصػػور  وتاواميػػا وىػػذا مػػا تطمػػل السػػو ب ػػض الوسػػالل 

 . أغمبيامنت ن لمصور  أف لـ أقل ال
سقػػسـ المالػػاىد تفػػا ا  مػػو الصػػور المنت ػػن وقػػد تػػ ثر فػػي صػػساغن سػػموهساو 
وأنمان تفهير م ينن وتثدث تايرا  في و سو فتعم  أنماطا  ال وران تت ما في و ػي 
فرد  يتثوؿ الا سموؾ  ما ي وىذا ي هد عطر الصور  في  انبو التاوامي ثيػث 

طراػػػ  ف ػػػل التاواػػػل الػػػا ثالػػػن  ما سػػػن و سػػػسما اذا هانػػػو يتثػػػوؿ المالػػػاىد  ػػػف 
الصور سهمف ورا ىا ذلػؾ اليػدؼ و مػا ىػذا األسػاس فػدف ف ػل التمقػي لممالػاىد لػـ 
س د لم رد ا ستمتاع فقط بل اصبل سمػارس دورا  فػا ا  فػي تاواػل مػا يػراه ا ول ػّل 

  التفسػيرأ ىػو أف مف أىـ مػا ن ػده فرقػا  واضػثا  بػيف )المالػاىد  والتاواػلأ و)القػرا 
الثانسػػن باتػػو مثػػدود  وتػػدور فػػي نطػػاؽ النعبػػن أمػػا  ممسػػن المالػػاىد  والتاواػػل فيػػي 
متاثن لم مسو و  تدور في نطػاؽ االػعاص م ينػيف وىػي تاتينػا الػا بيوتنػا وتعػرؽ 

مػػػػػا  ػػػػػاد أثػػػػػد سمنػػػػػو مالػػػػػاىد  بػػػػػرامه أو  و السن اسػػػػػرنا ومنظومتيػػػػػا القسمسػػػػػنقاسػػػػػت
 ػػػف القػػػسـ التػػػي تالػػػس ياا والمسمسػػػاو الترهسػػػن  مسمسػػػاو تمفزاونسػػػن باػػػض النظػػػر

المدبم ػن عيػر الػػاىد  مػا اتسػاع المالػػاىد ا فالصػور  هسػرو اثتكػػار النعبػن لثػػ  
الم رفن وما هاف ىامالا  صار متنا  وترا و النعبو  مف هونو ضمير األمن الػا أف 

 صوو األمن صار   با  رااضسا  أو برنام ا  تمفزاونسا  أو مطرها  ال بسا .
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 ثقافة الصورة وجماهٌرٌة الثقافة
     

مّرو الصسف الت بيراػن عػاؿ رثمتيػا  بػر القػروف بمراثػل تبػدأ بالالػفاىسن ثػـ 
التدواف والكتابن ثـ )ثقافن الصور أ وهاف  بّد ليذه الصػسف أف تاعػذ برقػام ب ضػيا 

ذاكر  او أف تاعذ األولا بنياسن األعػر  ف نػدما بػدأ التػدواف لػـ يمػف الالػفاىسن مػف الػ
الال بسن ال م سن و سسما في م اؿ الال ر واألعبار المروسن ا و ندما دّوف ما هاف 
الػػػفاىا  انتيػػػا األمػػػر الػػػا الكتابػػػن وىػػػي المرثمػػػن األطػػػوؿ فػػػي  مػػػر ىػػػذه الصػػػسف 
الت بيران  مػا قػوؿ الػدهتور  بػد ي الاػذامي لسصػل الػا الصػسان األىػـ التػي ىػي 

ومػػف ثػػـ التمفزاػػوف الػػذ   ػػف طراقػػو  ممػػو  الت بيػػر بالصػػور  التػػي بػػدأو بالسػػينما
الفضالساو ىذه الثقافن أ ني )ثقافن الصور أ وأدعمتيػا الػا هػل بيػو بػا اسػتلذاف ا 
اذ تتميػػز بسػػيولن الت امػػل م يػػا فضػػا   ػػف دعػػوؿ المايػػيف مػػف النػػاس فػػي م ػػاؿ 
 النظر والتاوال لمصور التي ىمالو اثتكار النعبن في مرثمن الكتابػن السػابقن ليػذه
المرثمن ا فقد هانو النعبن تممػي مػاتراه  ػديرا  بػالقرا   وصػالثا  لمتػذوؽ فضػا   ػف 
مقبوليتػػػػو الم سسػػػػاتسن ا  ػػػػا و الصػػػػور  لتماػػػػي ىػػػػذه )األبوسػػػػن النعبوسػػػػنأ وسصػػػػبل 
الالػػ بي الميمػػش ىػػو المػػتف والنعبػػو  ىػػو اليػػامش بثهػػـ وصػػوؿ الصػػور  وتاواميػػا 

ىذه الثقافن ال ديد  لـ تسػتطو أف أض اؼ أض اؼ ما تنت و ا  ما الرغـ مف أّف 
تمثػػػو المهتػػػوم ا فالكتػػػام المقػػػرو  سظػػػل مػػػ ثرا  ا ولكػػػف مػػػا ف متػػػو الصػػػور  أّنيػػػا 

في  ممسػن التاواػل لمػا يتمقونػو ب ػد أف  –وال مسو ىنا مالاىدوف  –أالرهو ال مسو 
هػػانوا  مػػا ضػػفاؼ المالػػيد الثقػػافي واعضػػ وف لػػرأ  النعبػػن ومػػا تممسػػو  مػػييـ مػػف 

 ساو.قرا او وتاو 
أننػػػا ن ػػػسش فػػػي  –)ثقافػػػن الصػػػور أ  –أكتالػػػفنا ب ػػػد ثػػػيف مػػػف ىػػػذه المرثمػػػن 

) مػػا ثقػػافيأ اذ هنػػا نتصػػور أّف النعبػػن مػػف نقػػاد ومفهػػراف ومثقفػػيف وغيػػرىـ ىػػـ 
صوو األّمن وضميرىا الناط  وأنيـ ا عذيف بيد الال وم الػا األفضػل والممثمػيف 

القنػػواو الفضػػالسن ظيػػرو ليػػا فػػي هػػل الػػئ ا ولكػػف مػػو ثػػور  الصػػور  واتسػػاع بػػث 



 45 

)ثقافن بصرانأ والصػور التمفزاونسػن ىػي أ مػا مظػاىر تمػؾ الثقافػن ولقػد تبػيف زاػع 
ماكنا ن تقػده مػف أف النعبػن ىػـ صػوو األّمػن ا ألنيػـ أصػبثوا فػي واد والنػاس فػي 
واد  عػػػر وتبػػػيف أف صػػػوو األّمػػػن سمهػػػف أف سهػػػوف   ػػػم هػػػر  أو مطػػػرم )فػػػديو 

سػػقطو النعبػػن ا و مػػا  – مػػا رأ  الاػػذامي  –وهػػذلؾ  هميػػمأ أو و يػػا  ا امسػػا  ا
رأيػػي تيمالػػو ا وسضػػرم الاػػذامي مػػثا  لػػذلؾ )برنػػامه سػػوهر سػػتارأ الػػذ  الػػاىده 
أكثػػر مػػف  الػػراف مميػػوف مالػػاىد وتفا ػػل م ػػو النػػاس وعر ػػو المظػػاىراو أل مػػو 
وتفا ػػل م ػػو ثتػػا السساسػػيوف وأىػػل السػػمطن ممػػا أثػػار ثفسظػػن النعبػػن فانتقػػدوه أالػػّد 

د وأدعمػػػػوه فػػػػي زاوسػػػػن )التفػػػػاىيأ ولػػػػسس الثقػػػػافي ا واػػػػر  الاػػػػذامي أف نقػػػػدىـ النقػػػػ
التفصػػيمي لػػو م الػػر  مػػا ر اػػتيـ أو متػػاب تيـ التفصػػيمسن لػػو بم نػػا الثػػا ز بػػيف 

ـ   بنقػػده ين ػػوف أنفسػػيـ ب ػػد أف اكتالػػفوا ثقسقػػن  واضػػلا وىػػـ الالعصػػي والنعبػػو  وىػػ
 الظواىر ىيأ مهانتيـ في ذىنسن الناس وأفرزو تمؾ ا نتقاداو ب ض 

 التناقض بيف الم مف والمضمر )العاصأ. -1
 الطبس ن الذوقسن. -2

 الازو الثقافي. -3

 ."تثو )تفاىيأ / فوؽ )ثقافيأ "مبدأ  -4

 ول ّل ال بسن برنامه )سوهر ستارأ ون اثو س زوه ب ضيـ الا أ
  دتو وطرافتو. -1
 مبدأ المت ن. -2

 المنافسن الت بوسن. -3

س أو ذاؾ ثسػػػػػػم الظػػػػػػرؼ فمكػػػػػػل منػػػػػػا طبس ػػػػػػن تنافسػػػػػػسن ت اػػػػػػد ىػػػػػػذا المنػػػػػػاف
ا  تمػػا ي والػػوطني والالعصػػي ا ول ػػّل لمثػػس الػػوطني المضػػمر يػػدا  فػػي البثػػث 
ذا أرادو النعبػػن أف   ػػف انتصػػار مز ػػـو فػػي  ػػو اليػػزالـ المتوالسػػن التػػي ن سالػػيا وا 

 تكوف فا من  مييـ أف ي  موا تمؾ األسبام نصم أ ينيـ.



 46 

 مػػػػا الوسػػػػالل  –ثسػػػػم ظنػػػػي  –اّف الاػػػػا  سػػػػمطن النعبػػػػن أو تيمسالػػػػيا  
فػي ثقافػن  –تقرابػا   –الثقافسن تب و بالضرور  الاا  لمرموز الم سساتسن التي اعتفػو 

الصػػور  وسهػػوف ظيورىػػا مثػػددوا  هالسساسػػييف وأز ميػػـ ا سقػػوؿ  بػػد ي الاػػذامي أ 
اّف صداـ  ندما زار القر  وا رااؼ ال راقسن في ال نوم وّزع أ يز  تمفزاوف  ما "

ن ومػػػف فييػػػا مػػػف الميمالػػػيف الفقػػػرا  بػػػد   مػػػف أف يبنػػػي مدرسػػػن أو البيػػػوو الطينّسػػػ
. ول ػػػّل السػػػيولن التػػػي تثمميػػػا "مستالػػػفا ليػػػـ ا أ  مػػػا ييمػػػو توزاػػػو صػػػوره  مػػػييـ

الصػػور  وسسػػر الفيػػـ الػػذ   سثتػػاج الػػا ام ػػاف فهػػر ىػػو الػػذ  وّسػػو دالػػر  تيمػػسش 
 مو الميمش.النعبو  الذ  يتعذ التمّثل والتنطو الفهر  أسموبا  في الت امل 

اّف النقػػد الثقػػافي الػػذ  س مػػل  مػػا األنسػػاؽ الثقافسػػن و  تالػػامو الوسػػيمن التػػي 
 ػػػف طراقيػػػا تنكتالػػػع تمػػػؾ األنسػػػاؽ فقػػػد ثممػػػو الصػػػور  السػػػو مػػػاد  ثرّاػػػن لمدراسػػػن 
والبثث هونيا تثمل ىذا التنوع في الطرح وىذه الالمولسن في الم ال ػن فضػا   ػف 

و العطػام الثقػافي سػوا  أكػاف ن تػا  أـ صػور  أـ الال بسن فػي التمقػي ألنػو يت امػل مػ
 عطابا  ا امسا  .

وقػػد اكتالػػع الاػػذامي أّف ذاكػػر  الصػػور  )ذاكػػر  قصػػير أ فممصػػور  قػػدر   مػػا 
لااليا مف الذاكر  أ  سر ن في النسساف مما   ػل الثػروم  نسعيا لصور  سابقن وا 

 الثديثن ىي ثروم صور.
التمفزاونسػػػن التػػػي فسػػػثو الم ػػػاؿ  وهػػػل ىػػػذا ماكػػػاف لسهػػػوف لػػػو  دور الصػػػور 

لمميمػػش الػػذ  هػػاف  سسػػتطسو الت بيػػر  ػػف نفسػػو اّ  بالوسػػاطن بػػل هػػاف عاضػػ ا  
لسػػػمطن الم سسػػػن الثقافسػػػن التػػػي  ثػػػو مامػػػل اليالاالػػػن فييػػػا مػػػو ظيػػػور الثقافػػػن 
الصػػوران ولػػذلؾ صػػارو ب ػػض نتا ػػاو النعبػػن مهونػػا  ثانوسػػا  فػػي المهػػوف الالػػ بي 

ر  الصػور  ا ولػذلؾ ر ػل ب ػض الدارسػيف أف أكثػر مػاسثفن ال ارؼ الذ  ا تمد ثو 
مف ال ر لنزار قباني في مرثمن الصور  ىو ماغناه المطرم ال راقي هاظـ الساىر 
وهذلؾ ن د تباد   لةدوار اذ أصبل المتف ىامالا  وأضػثا اليػامش بفضػل الصػور  

ىنػػػاؾ نعبػػػا  التمفزاونسػػػن متنػػػا  بسػػػبم التمقػػػي الواسػػػو مػػػف لػػػدف ال مػػػاىير ا غيػػػر أف 
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أفادو ىي األعر  مف الصور  التمفزاونسن ولـ تيمش هنعم الماؿ وا قتصاد مػثا  
ا وهل ما سب   يماي دور النعبن نيالسا  في ممارسن دورىا الم سسػاتي والسساسػي 
واستثمارىا لمصور  ىي األعر  مف أ ل  ػرض أيػدلو يتيا و سػسما مػا سثػدث مػف 

مارسػػن ماسسػػمسو منظػػرو الدراسػػاو الثقافسػػن )ثػػراس تقمبػػاو سساسػػسن فػػي بمػػد مػػا ا وم
البوابػػنأ فت ػػرض ماتراػػده الم سسػػن مػػاسثق  رغباتيػػا  مػػا المالػػاىديف  مػػا الػػهل 
صور  وتماي ماسثدث ف ا  فتنقػل نصػع الثقسقػن أو ماأسػمّسو  ممسػن غػش صػور  
ا ولكػف ىػػذا ماسقابمػػو الالػ بي بثقافػػن أعػػر  ىػي مػػف م طسػػاو ثقافػن الصػػور  وأ نػػي 

مونػػػو هػػػونتروؿأ أو ) يػػػاز الػػػتثهـأ الػػػذ  سستثضػػػر صػػػور  واماػػػي اعػػػر  )الرا
 بضاطن زر ىذه السيولن فػي الت امػل مػو الصػور  أدعمػو األمػي وغيػره  مػا عػط

 الروع واثد هميـ ليـ ث  التاثر والتاوال.
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  الصورة  
 لورقٌة إلى الصٌغة المرئٌة الصٌغة ا من

 

لقػػػد اثتّمػػػو الثقافػػػن الصػػػوران فػػػي الوقػػػو الثاضػػػر مهػػػاف الصػػػدار   ب ػػػد أف 
أزاثو الصسان الكتابسػن بػل ىػّددو الثقافػن الورقسػن بػالزواؿا وقػد ناقالػول ذلػؾ م مػن 

أ التػػي تصػػدر  ػػف ىسػػا  ا  ػػاـ وا تصػػا و ال راقسػػن 2100 -51)تواصػػل/ال دد
تيا )ىل سمهف أف تعتفػي الصػثع الورقسػن مسػتقبا  ؟أ ومف عاؿ اثد  موضو ا

فقػػد أالػػارو ال ديػػد مػػف الدراسػػاو والبثػػوث الػػا أف الصػػثع الورقسػػن سػػوؼ تعتفػػي 
ا وصاغ "مارالاؿ ماكموىاف" اصػطاح "القراػن ال المسػن" ثيػث رأ  2141في  اـ 

ف الم مومػػاو تتػػدّف  وتصػػل الػػا المتمقػػي باسػػرع  أف ال ػػالـ أصػػبل قراػػن صػػاير ا وا 
وقػػو  ػػرا  انتالػػار التكنولو سػػا والتقنسػػاو الثديثػػنا وىػػذا رّهمػػا د ػػا القػػالميف  مػػا 
الصػػثع الورقسػػن الػػا انالػػا  مواقػػو الكترونسػػن ونالػػر نسػػعن الكترونسػػن اضػػافن الػػا 

 النسعن الورقسن .
ذا هانػػو المالػػاىد  والتاواػػل بػػدسا   ػػف القػػرا   والتفسػػير فػػدّف ثقافػػن الصػػور   وا 

 ماىير لتكوف فا من فػي المالػيد الػواق ي ألّف ف ػل التمقػي لػـ تفتل الم اؿ واس ا  لم
س د لم رد ا سػتمتاع فقػط بػل أصػبل فػا ا  فػي تاواػل مػا يػراها ألّف  ممسػن القػرا   
والتفسير صارو مثدود   ما ثّد قولػو وتمػارس فػي نطػاؽ ضػّي  ا أّمػا المالػاىد  

وصػػوليا الػػا  والتاواػػل فمسسػػو مثػػدود  ومتاثػػن لم مسػػو بػػل تفػػرض و ودىػػا  بػػر
بيوتنػػا ومػػف ثػػ  هػػل مالػػاىد أف يػػ ّوؿ ولػػـ س ػػد التعصػػص اننسػػاني أمػػرا  ميمػػا  ا 
فمقػػد عمقػػو الصػػور  م ػػا   مسػػت دا  يت مػػ  بيسمنػػن العطػػام المت ػػدد اذ أّف الصػػور  

ف أ ػادو لميػامش مهانتػو  –ناسعن لنفسيا مت دد  وناقضن ا لكّف ثقافن الصػور   وا 
مثالي الذ  سساتي بالعاص لمم تم ػاو ال رهسػن الثمـ ال –لـ تكف ثسم ظني  –

ألّف الم سسػػن الثقافسػػن الرسػػمسن والسػػمطوسن لسسػػو ب يػػد   ػػف ىػػذه الوسػػيمن اذ صػػار 
لكل تسار أو ثزم قناتو وعطابو فضا   ف القنػواو التػي تصػم فػي ثيػز السػمطن 
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الثاكمػػػػن ومػػػػا هسػػػػبو الم تمػػػػو مػػػػف هػػػػل ذلػػػػؾ ىػػػػو التنػػػػوع الثقػػػػافي والسساسػػػػي فػػػػي 
او وصػػػار م ػػػاؿ اعتسػػػاره أوسػػػو اف  ػػػددنا تمػػػؾ ثسػػػنن مػػػف ثسػػػناو تمػػػؾ العطابػػػ
 الثقافن .

ذا هػػاف النسػػ  الثقػػافي المضػػمر فػػي الػػ رنن القػػسـ واننسػػاف بات ػػاه الفثولػػن  وا 
ىو الثاكـ فدّف ف ل الم سسػن الرسػمسن مػا انفػؾ  ػف ممارسػن سػمطتو  مػا الصػور 

  سمهػػف أف  –همػػا أظػػف  –ا وأر  أّف ثقافػػن الصػػور  مػػو مػػا تقّدمػػو مػػف ثػػرا  فدنيػػا 
تكػػوف بػػدسا  مطمقػػا   ػػف ثقافػػن الػػنص المهتػػوم ا اذ يبقػػا الػػنص مثتفظػػا  بمسػػاثتو 
ذا لـ يتوفر نػص فهيػع  ف تقمصو وسمهف أف سهوف فا ا  في الصور  نفسيا ا وا  وا 
نرفػػد الصػػور  بمثتوساتيػػا وت مسقاتيػػا؟ و  سمهػػف ا سػػتانا   ػػف هتػػام السػػيناراوىاو 

 سن وما تثتوسو ىذه الوسيمن ا تصالسن .والبرامه الثقاف
اّف ثقافػػن الصػػور  ىػػي  ممسػػن تثػػّوؿ الػػاممن انتقمػػو فييػػا  ممسػػاو التمقػػي مػػف 
المػػػػتف البصػػػػر  ال امػػػػد )الكتػػػػامأ الػػػػا مػػػػتف متثػػػػرؾ تالػػػػترؾ فسػػػػو ثاسػػػػتا السػػػػمو 

وىّمالػتيا لصػالل  –هما ير  الاػذامي  –والبصر ا وىذه النقمن ألاو سمطن النعبن 
يػػػل بػػػاّف الصػػػور  دسمقراطسػػػن واألدم بر ػػػواز  ألّف الصػػػور  ألاػػػو الالػػػ بو  ثتػػػا ق

تقاليػػػػػد هانػػػػػو سػػػػػالد  لسػػػػػنيف طوامػػػػػن ا اثتكػػػػػرو فييػػػػػا النعػػػػػم الثقافػػػػػن والم رفػػػػػن 
والنصوص وتفسيػرىا وتاواميا المنس ـ مو تو ياتيا ا غير أّف ثقافػن الصػور  ثػيف 

ف الفػػػػرد أطمػػػػو   مػػػػو الال بػػػػػو  بموا يػػػػن ثقسقسػػػػن مػػػػو الم رفػػػػن ا   مػػػػو اننسػػػػا
والم تمػػػو متمقسػػػا مباالػػػر  ب هػػػس التمقػػػي النعبػػػو  السػػػاب  فػػػي المثافػػػل ا ومػػػف ثػػػـ 

ثّراػػػػن الثرهػػػػن    متػػػػو مسػػػػ و    ػػػػف تاواػػػػل مػػػػا يتمقػػػػاه ا اذ أّف الصػػػػور  أتاثػػػػو لػػػػو
وتثواػػل م ػػر  التمقػػي فػػي لثظػػاو مػػف عػػاؿ  يػػاز )الرامػػووأ فضػػا   ػػف ذلػػؾ 

لػػػذ  بدمهاننػػػا أف نقػػػرأ مػػػف عالػػػو فػػػدّف ىػػػذه الثقافػػػن هانػػػو متنػػػا  لػػػو نثػػػوه العػػػاص ا
الصور  اذ ألاو الصور  السػساؽ الثػدثي ب  ػل الترهيػز ينصػم  مييػا همػا تميػزو 
الصور  أسضا  بسػر تيا الممظوسػن وميػار  التمػواف التقنػي الػذ  يػواز  م ػازاو الماػن 
وأالػػػػػهاليا الباغسػػػػػن اف لػػػػػـ أقػػػػػل سسػػػػػاوايا فػػػػػالموف وزاوسػػػػػن النظػػػػػر وطبس ػػػػػن المقطػػػػػن 
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المصػػػػاثبن   مػػػػو الصػػػػور  تثمػػػػل الد لػػػػن المطموبػػػػن والمػػػػ ثر  ف ػػػػا  ا والموسػػػػسقا 
فضػػا   ػػػف ذلػػػؾ همػػو فممصػػػور  قابمسػػػن سػػرا ن  مػػػا النسػػػساف بم نػػا اثػػػاؿ صػػػور  

  ديد  سمهف أف سستد ي نسساف القدسمن.
اذا هاف النص المقرو  لو سطو   ما المتمقيف فالصور  استطا و أف تب ػده 

بمهانػػن مثػػدد  فػػي نفػػوس ب ػػض المتمقػػيف ا اذ اف  هثيػػرا   ػػف  رالػػو مػػو ا ثتفػػاا
النصػػوص ا بدا سػػن اصػػبثو تت ػػرض ل ممسػػاو مونتػػاج وسػػيناراو وتقطسػػو وهػػو ج 
وتالهيل لمالاىدىا واألدم التفا مي لسس ب يدا   ف أذىاننػا فػا سقػرأ ا   ػف طراػ  
ي الصور  وبم ثراو عاصن ا ألف الصور  أصبثو أكثر اغرا   وأسسر منا   اذ سهفػ

. هػي . رولينػف"  ثػيف ي ثققتيػا الكاتبػن البراطانسػن " ػيأف نر  مقػدار األرهػاح التػ
قامػػو بتػػاليع  مميػػا العسػػالي )ىػػار  بػػوترأ فب ػػد أف تثػػوؿ ال مػػل الػػا فمػػـ طمػػم 
منيا أف تكتم  ػز ا  ثانسػا  ألّف الػباؾ تػذاكر الفمػـ ثقػ  أرهاثػا  ىالمػن ا فهتبػو سػتن 

تتقاضػػػاه سفػػػوؽ العسػػػاؿ لػػػذلؾ فػػػدّف سػػػطو   أ ػػػزا  اضػػػافسن مػػػف الرواسػػػن وأصػػػبل مػػػا
 الصور   ما الواقو أصبثو أمرا  مسمما  بو أف يت اىمو أثد في  صرنا الثالي.

و مػػا الػػرغـ ممػػا سمهػػف أف تمػػرره الصػػور  داعػػل نسػػقيا المضػػمر غيػػر أنيػػا 
ألّف امهانسػػػن ا كتالػػػاؼ  –ثسػػػم ظنػػػي  –تظػػػل أقػػػل عطػػػرا  مػػػف النسػػػ  النصػػػي 

ر  أسػػػيل منيػػػا فػػػي الػػػنص ا ألّف الػػػنص س تمػػػد الم ػػػم لم يػػػوم النسػػػقسن فػػػي الصػػػو 
الباغسػػن و مالسػػن األدا  وثيػػل الماػػن األعػػر  وسػػيمن لتمراػػر مػػا يراػػد ا أّمػػا الصػػور 
فػدّف سػػر تيا ولثظواتيػػا ونسػسانيا السػػراو   يتػػرؾ ليػػا بنػا  نسػػ  سمهػػف أف سسػػتمر 

مػا   ميػا أكثػر طوسا  ا فضا   ف ال بواتيا ا والنقد الثقافي م نػّي بيػذا وقػادر  
انصػػػافا  لمميمالػػػيف والمسػػػهوو  ػػػنيـ فػػػي الػػػنص ا رّهمػػػا سهػػػوف القػػػوؿ صػػػ با  بػػػاّف 
الصػػور  سمهػػف أف تصػػبل بػػدسا  بصػػور  هاممػػن لمػػنص ا فالصػػور  ىػػي م طػػا لفهػػر 
نصي ىو الذ  أنت يا ونسػتب د مػف ذلػؾ النقػل المباالػر لػب ض األثػداث ا ولػذلؾ 

 رالػو ولكنيػا ترهتػو فػي الػبان ولػـ  سمهف أف نقوؿ اّف الصػور  أزاثػو الػنص  ػف
 تطرده واكتفو بتثوامو مف دور الممؾ الا دور الثاالسن اف صل الت بير .
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اف الصور  أصبثو الميسمف األكبر  ما بقسن وسالل ان اـا وىػي الثقافػن 
المثّببن  ند ال ميورا ومف ال  م أف يعمو بيو مػف ذلػؾ الصػدي ا وقػد زاد مػف 

الساو بهػػّل تو ياتيػػا وم ا تيػػا ثتّػػا   تكػػاد تكػػوف ىنػػاؾ الت ّمػػ  بػػو ظيػػور الفضػػ
رغبػػػن فػػػي نفػػػس امػػػرئ   ي ػػػدىا فػػػي التمفزاػػػوفا وىػػػذا د ػػػـ هبيػػػر لثقافػػػن الصػػػور ا 
فضػػػا   ػػػف التطػػػّور الثاصػػػل فػػػي ال يػػػاز التمفػػػاز  مػػػف ثيػػػث الالػػػهل والتقنسػػػنا اذ 
ظيػػػر  يػػػاز البازمػػػا ذو الصػػػور  المميػػػز ا ثتّػػػا قيػػػل فػػػي وضػػػوثو )أصػػػفا مػػػف 

ـّ ظيػػر التمفػػاز الػػػػ ا ذو األب ػػاد الثاثسػػن الم ّسػػمنا وهػػّل تمػػؾ األ يػػز   3Dلدم ػػنأ ثػػ
يرافقيػػػػا  يػػػػاز تثهػػػػـ الكػػػػونتروؿ الػػػػذ  يػػػػوفر لممالػػػػاىد الراثػػػػن والمت ػػػػنا اذ سمهػػػػف 
لممالاىد أف يتنقل مف صور  الا أعر ا ومف صػوو واطػئ الػا  ػاؿا وغيػر ذلػؾ 

هػّل ذلػؾ سػمطن الصػور  و ػّزز مف العصالص المود ن في ىذا ال يازا وقد عػدـ 
و ودىػػػاا وانضػػػـ الػػػا التمفزاػػػوف األنترنػػػو وال ػػػّواؿا وىػػػي ال نػػػود الم ّنػػػد  لثقافػػػن 

 الصور  .
اف الصػػور  ليػػا أثػػر فّ ػػاؿ فػػي ال مػػاىيرا فيػػي تتػػدعل فػػي تكػػوانيـ ال قمػػي 
وفي تو ياتيـ الفهراػن والثقافسػنا ومػف أبػرز التثػو و التػي  ػا  بيػا التمفػاز دعػوؿ 

الميمالن في دالػر  ا سػتقباؿ الثقػافي ب ػد أف هػاف ال ػالـ الثقػافي ثهػرا   مػا  الفلاو
الفلػػن النعبوسػػنا وثمػػن أسػػبام ثالػػو فػػي السػػاب  دوف دعػػوؿ الميّمالػػيف فػػي دالػػر  
الثقافػػنا منيػػا سػػبم ثقػػػافي ت ّسػػد مػػف تفالػػي األّمسػػػنا ثيػػث ت ػػذر القػػرا  ا وسػػػبم 

ف ػػػػا و الصػػػػور  مذّلمػػػػن  اقتصػػػػاد  متمثّػػػػل فػػػػي  ػػػػدـ القػػػػدر   مػػػػا الػػػػرا  الكتػػػػما
الم ضػػاوا فيػػي   تثتػػاج الػػا بػػذؿ المػػاؿ أو ت ّمػػـ القػػرا   بػػل وعػػدمو الػػذ    
س رؼ القرا   والكتابن الا أب د الثدودا وات ّما ذلؾ في دبم ن ب ػض المسمسػاو 
واألفػػػػاـ األ نبسػػػػن و سػػػػسما الترهسػػػػن الػػػػا المي ػػػػاو ال رهسػػػػن )السػػػػورانا العمي سػػػػنا 

 ؼ ساليد المستقبل القرام توّ يا  هبيرا  نثو ثقافن الدبم ن .ال راقسن...أ وسو 
لقػػد هانػػو المرثمػػن الكتابسػػن تمّ ػػد الػػا ثػػّد هبيػػر النعػػم السساسػػسن وال ممسػػن 
واألدبسػػن  مػػا الػػرغـ مػػف قّمػػتيـ قساسػػا  الػػا الكثػػر  اليالمػػن لمثقافػػن الالػػ بسنا فقػػد  ػػر  
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ـّ  ػا و ثقافػن الصػور  لت ب ثػر أوراؽ الم بػن الثقافسػنا ازا  ذلؾ فرز طبقي وفلػو ا ثػ
فت  ل  الييػا سػافميا وال هػس أسضػا ا فهانػو أولػا  امػاو التاّيػر الثقػافي سػقون 
فهر  أف المثّقع ىو ضمير األّمن وأنو صػوو الصػور  التػي قمبػو المػوازاف الثقافسػن 

يػػػل أمػػػّدتيـ باسػػػبام الصػػػمود والبقػػػا ؟ وىػػػل ف االالػػػ بسن السػػػمطن الطبقػػػاو ومنثػػػو
 ؾ المنثن مساوئ وسمبساو ؟دنّسو في تم

قبػػػل ان ابػػػن نػػػوّد انالػػػار  الػػػا هتػػػام "الثقافػػػن التمفزاونسػػػن" لمػػػدهتور  بػػػد ي 
الاّذاميا ثيث رّهز الكتام هثيرا   ما التثػّوؿ الكبيػر الػذ  أثدثتػو ثقافػن الصػور ا 
وىو سقون النعبن وهروز الال بيا وهاف س يد وسهرر في تمػؾ الم مومػن غػافا   ػف 

ـّ أفرزتو الصور  وىو "الازو الثقػافي" ثيػث رأ   أنػو مقولػن واىمػن ىػدفيا  انم  مي
 المبالان في تعواع الذاو .

اف اسػػقان النعبػػن وا  ػػا  الالػػ بي لػػـ سهػػف اليػػدؼ األسػػما الػػذ  تسػػ ا السػػو 
يػػػدا يما سػػػوسن سػػػ ف  الصػػػور ا فمػػػا ذلػػػؾ انسػػػقان ا  دمػػػه بػػػل دمػػػف لمثقػػػافتيف وا 

نالػػيد  صػػر الصػػرا او الثقافسػػن لػػسس  مػػا الصػػ يد اليسمنػػن الثقافسػػن و سػػسما نثػػف 
نما  ما ص يد الثقافتيف األورهسن واألمراهسن .  ال رهي الارهي فثسم وا 

وت ػػػػػّد مدرسػػػػػن فرانهفػػػػػورو ىػػػػػي البادلػػػػػن فػػػػػي ادراج قضػػػػػاسا ان ػػػػػاـا ورأ  
م ّسسوىا )تيودور أدورنوا وماؾ ىورهياسمرأ أف م سسن ان اـ الثديث مػا ىػي 

ر  الثقافسن وا  اد  انتاج الم تمو. وىذا الفهػر الفرانهفػورتي سقتػرم مػف اّ  أدا  لمسسط
دلسػػار" الػػذ   ػػّد ثقافػػن الميػػدسا ال رامػػن الكاممػػن التػػي تػػدفو ال مػػاىير الػػا ر فهػػر "بو 

 الت نسس والتيمسش .
وثّمػػن أدّلػػن هثيػػر  أعػػر   مػػا اليسمنػػن الثقافسػػنا وسهفينػػا انالػػار  الػػا مثّممػػي 

ذيف وصفوا ا ستالراؽ بانو أسموم م يف لمثقافن الارهسن فػي العطام الكولونسالي ال
التثػػّدث  ػػف الالػػرؽ ووصػػفيـ بطراقػػن سػػمبسن لتتالػػّهل بالمقابػػل صػػور  ثقافسػػن راقسػػن 
 ػػف الاػػرما قػػاؿ ادوارد سػػ يد أ )اف ا ستالػػراؽ باعتصػػار ىػػو األسػػموم الارهػػػي 

لبنسػػػن وفػػػرض لمسػػػسطر   مػػػا الالػػػرؽ وا  ػػػاد  بنيتػػػو وامػػػتاؾ السػػػساد   مسػػػوأ وا  ػػػاد  ا
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السساد  لف تكوف بالقو ا فقد أنر ئ زمف األسموم ال سهر ا فيناؾ طرا  أسيل   
سسػػتنزؼ دمػػا  و  سهمػػع قطػػو البثػػار والمثسطػػاو باألرتػػاؿ ال سػػهرانا وىػػو طراػػ  
السػػػسطر  الثقافسػػػنا والتػػػي ت ػػػّد الصػػػور  اثػػػد  أدواتيػػػا الفا مػػػنا لػػػذلؾ   نتفػػػ  مػػػو 

 ثقافي .الاّذامي ثوؿ وىمسن الازو ال
اف البهن األنترنو   تعتمع  ف التمفزاػوف فػي هونيػا ىػّزو  ػرش النعبوسػن 
ومنثو الثقافن الال بسن ثّران الت بير  ف ذاتياا وهػاف األنترنػو قػد فسػل لم ميػور 
مػػف الم ػػاؿ مػػا لػػـ يػػوّفره التمفزاػػوفا اذ أصػػبل المتمّقػػي سالػػارؾ وس ّمػػ  وس ّبػػر  ػػف 

ثقافػػن منت ػػن الػػا  انػػم اسػػتياكياا وأثسانػػا  أفهػػارها أ  أصػػبثو الثقافػػن الالػػ بسن 
تكػػوف مصػػدرا  لمم مومػػاو التػػي تضػػ يا  مػػا الصػػفثاو األلكترونسػػن والتػػي تتمّقاىػػا 

 أ يز  ان اـ وتنالرىا .
و مػػا الػػرغـ مػػف ذلػػػؾ فػػدف ثقافػػن التمفزاػػوف أعطػػػر مػػف ثقافػػن األنترنػػػو ألف 

ر األنسػاؽ الػا الم تمػو همػا األعير    تتمّتو بالدىا  والمهر الثقافييف وهسفسن تمراػ
ىػػي الثػػاؿ فػػي ثقافػػن التمفػػازا فالصػػور  ليػػا القػػدر   مػػا اسػػتدراج النعبوسػػن والالػػ بسن 
 مػػا السػػوا  ثقافسػػا  وفهراػػا  وبقسػػاد  عفسػػنا وىػػذا سقػػود الػػا القػػوؿ بػػاف ثقافػػن الصػػور  
سػػاوو بػػيف  مػػا تيف لكنيػػا  ّبػػرو  ػػف انتصػػار النعبوسػػنا لسسػػو النعبوسػػن التػػي 

ن ما التي تقػع ورا  انتػاج الصػور  وتالػرؼ  مػا اعرا يػاا وىػي النعبوسػن سقطو وا 
 األ ظـ .

 :النخبة السياسية 
ا تمضػػػي أثهامػػػو فػػػي المػػػتف واليػػػامشا   اف قػػػانوف الصػػػور  فّ ػػػاؿ وصػػػاـر

وسستعّع بالفلن النعبوسن أالّد ا ستعفاؼا فيو سصنو ر اليا وايػّدميـا لػذلؾ هػاف 
ـ  باػدرىاا فػاّ  نعبوسػن بنػو العوؼ مف الصور  مازما  ليـا ول  ّميـ هػػػانوا  ما  م

م دىا الصور ن ثـ ب د سنيف ت ّرضو ليـ ورسمتيـ بمامل العّسن واليواف ؟ وثّمن 
أمثمػػػن هثيػػػر   مػػػا ذلػػػؾ منيػػػا أف ان ػػػاـ الارهػػػي هػػػاف قػػػد أضػػػفا الالػػػر سن  مػػػا 
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 اثػػتاؿ القػػواو األمراهسػػن لم ػػراؽ مػػف عػػاؿ د ػػواىـ لتعمػػسص الػػ وم ال ػػالـ مػػف
دمار الامل يت ّسد في العصسن صػّداـ ثسػيفا وأف ثهومػن أمراهػا ثهومػن سػاـا 
وأف الالػػػ م ال راقػػػي سػػػوؼ ينثػػػر الػػػورد اسػػػتقبا   لم ػػػسش األمراهػػػيا وب ػػػد ا تسػػػاح 
ال ػراؽ وتثػػراـ القػػواو األمراهسػػن اسػػتعداـ هػاميراو التصػػوار لاػػرض الت تػػسـا  ػػا  

ا ول ػّل وسفضل اننسانسن الزالفن مهر الصور  لسفتضل الم ازر المرتكبن في ال راؽ
 .أبرزىا ثادثن "أبو غرام"

ولػػـ تكتػػعص الصػػور  بػػذلؾ فقػػد بػػدو قسػػوتيا الكبػػر   مػػا العصػػسن "بػػوش"  
رلػػػػػسس أقػػػػػو  دولػػػػػن فػػػػػي ال ػػػػػالـا ثػػػػػيف زار ال ػػػػػراؽا لت ػػػػػرض هيػػػػػع تسػػػػػقط قّمػػػػػن 

بثذا ا وىي مستمّر  في اسقان نعبوسن ال ػالـ واثػد  تمػو األعػر   السساسسنالنعبوسن
بػػا اسػػتلذاف أو عػػوؼا و  ت نينػػا ردود األف ػػاؿ ب ػػد الثادثػػن وانقسػػاميا بػػيف م ّاػػد 

 لف ل الصثفي "منتظر الزاد " ومنتقد لو .
ألنػػو هػػاف واقفػػا  ب انػػم بػػوش زمػػف  مػػف م ػػووالصػػور  لػػـ تسػػتثفص نعبوسػػن  

الثادثػػػػنا وأكمػػػػل األنترنػػػػو الرسػػػػالن التمفزاونسػػػػن موّسػػػػ ا  دالػػػػر  ا سػػػػتيزا  بػػػػالموقع 
سػػتاا  ثراػػن التا ػػم الصػػور  هت بيػػر  ػػف الثادثػػنا فقػػد ننالػػرو  مػػا الالػػبهن وم

األلكترونسػػن صػػور  ثػػارس مرمػػا قػػافزا  فػػي اليػػوا  ليػػنقّض  مػػا الكػػر ا وقػػد اسػػتبدؿ 
ا أّمػػا الكػػر  فقػػد منثيػػو ووضػػو بػػدليا أثذسػػنا لتثهػػي سساسػػيرأس الثػػارس بػػرأس ال

اهػػػا همػػػا سثمػػػي ثػػػارس الصػػػور  قصػػػن عضػػػوع السساسػػػي ال راقػػػي ودفا ػػػو  ػػػف أمر 
 المرما اليدؼ .

 :النخبة الدينية 
هاف صنسو الصور  بنعبػن الػديف   يعتمػع  ػف صػنس يا بنعبػن السساسػنا  

ثاليػػا فػػي اليػػػامشا  ولقػػد تمّهنػػو السػػمطن الصػػػوران مػػف ضػػرم الثقافػػن الدينسػػػن وا 
ياو وهاف لمفضالساو الدور األكبر في ذلؾ و سسما التي ليا توّ ياو منافسن لمتو ّ 
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الدينسن اذ   نافػل  ػف و ػود فضػالساو ) قالدسػنا  رقسػنا طالفسػن...أ وهػّل واثػد  
 تّد ي الصوام في ذاتيا وتنسم العطا الا ا عر .

ػػػنن والالػػػس نا لػػػسس  مػػػا   ولقػػػد اسػػػتاّمو الصػػػور  الصػػػراع الطػػػالفي بػػػيف السل
مسػػػػتو  ال ػػػػراؽ فثسػػػػم بػػػػل  مػػػػا مسػػػػتو  دوؿ العػػػػارجا ولقػػػػد هانػػػػو هػػػػّل طالفػػػػن 

 مػػا تفنيػػػد فهػػر ا عػػػر فػػي ضػػػو   ػػرض مسػػػاولوا والثقسقػػن أف الصػػػور   تثػػرص
هانو تنعر فػي أرهػاف النعبػن الدينسػن ألف الصػور  فػي نياسػن المطػاؼ هانػو تنظػر 

 الييـ ثقافن واثد  ولسسو اثنتيف .
ػنسن والالػس سن الػا ثػّد النيػل مػف ب ػض   وتا بو الصور  في الثقػافتيف السل

ل المثػػػػاؿ اثتضػػػػنو الصػػػػور  الالػػػػيس "أثمػػػػد  بيػػػػد الالعصػػػػساو الدينسػػػػن ف مػػػػا سػػػػبي
الكبسسػػي" سػػنيف طوامػػنا والػػذ  هػػاف سظيػػر  مػػا ب ػػض القنػػواو التػػي تنػػدرج تثػػو 
ػػنيا وب ػػد ثػػيف  رضػػتو تمػػؾ القنػػواو بالصػػور  غيػػر الالقػػن مػػف أ ػػل  المهػػّوف السل

نن والالس ن .  افتالو في قضسن معتَمع  مييا بيف طالفتي السل
أثػد وهػا  مػف يػد ي أنػو و الصػور  قػد أسػقطو وفي ال انم ا عر هانػ 

غيػػر ال انػػم  بمالػػاىد  ذلػػؾ السسسػػتاني ب ػػد أف  رضػػتو قنػػا  "وصػػاؿ" التػػي تمثّػػل
 . مثتالمن
ونػػػوّد انالػػػار  الػػػا أف الػػػبهن األنترنػػػو فػػػي هػػػّل المواقػػػع التػػػي ت رضػػػيا  

 الصور  التمفزاونسن تتوّلا  ممسن اكماؿ انسقان النعبػو  مػف عػاؿ تنػاوؿ المواقػع
بصور  أكثر ثراػنا أو قػد تسػّوؽ الػا ال مػاىير منتو ػاو مػف صػن يا والااسػن مػف 
ذلػػػؾ ضػػػرم النعبػػػن الدينسػػػنا ف مػػػا سػػػبيل المثػػػاؿ تناولػػػو الالػػػبهن ب ػػػَض األناالػػػيد 

ومػػػف ىػػػذه تسػػػارا  وطنسػػػا  دينسػػػا  الدينسػػػن الصػػػوتسن ذاو انسقػػػاع السػػػراو والتػػػي تمّ ػػػد 
م ػػػو  األنالػػػود  بفيػػػديو س ػػػرض فرقػػػن األناالػػػيد )بيػػػدؾ سظػػػل بػػػوؽ الثػػػرمأ ثيػػػث دن

ػػػّردو الصػػػور  مػػػف صػػػوو األغنسػػػن وهػػػاف  راقصػػػن مػػػف الصػػػباسا والالػػػبام ب ػػػد أف  ن
 الفرقن ترقص  ما أنااـ األنالود  . 
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وا ػػدر بالػػذهر أف النعبتػػيف "السساسػػسن والدينسػػن" قػػد أ انػػو الصػػور  هثيػػرا   
بػادلوا أدوار  ما تو سو الضرهاو ليـا و مػا سػبيل المثػاؿ ن ػد السساسػييف الػذيف ت

الثقافػػػنا الػػػذيف هػػػانوا فػػػي اليػػػامش وأصػػػبثوا فػػػي المػػػتف ت ّبػػػروا وفتكػػػوا بػػػاليوامشا 
فاقتنصو الصور  مساوليـ وافتضثتيـا وىذا ما  ّرفتنػا بػو الصػور   ػف هثيػر مػف 

 سساسيي ال راؽ .
لػػا نفسػػوا و ػػا    أّمػػا ر ػػاؿ الػػديف فهثيػػر مػػنيـ أسػػا  الػػا ديػػف انسػػاـ وا 

بفتػاو  مػا أنػزؿ ي بيػا مػف سػمطافا ول ػّل ذلػؾ س ػود الػا  ػّد  بالبدع والعرافػاو و 
 .وأ منتياأسبام منيا ال يلا والراا ا والنفاؽا فالتقطو الصور  ميازليـ 
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 حداثًالنقد الثقافً ما بعد ال
 

لقػد الػػيد القػرف ال الػػروف ال ديػد مػػف ا ن طافػاو والمسػػاراو الفهراػن التػػي  
مف الثداثػن الػا مرثمػن مػا ب ػد الثداثػن التػي امتػدو  تثددو مامثيا في ا نتقاؿ

تو ياتيػػا الػػا مطمػػو القػػرف الثػػاد  وال الػػراف ومػػا رافػػ  ذلػػؾ مػػف ظيػػور مػػدارس 
وتو يػاو فهراػن ثداثوسػػن هػاف ليػػا تطبسقاتيػا  مػا صػػ يد األدم والفنػوف والسساسػػن 

ن الػػػا والفمسػػػفن ا فمػػػف تػػػاثيراو المارهسػػػسن مػػػرورا  بالوضػػػ سن والو ودسػػػن والظاىراتسػػػ
البراغماتسػػػػن ومػػػػا نػػػػته  نيػػػػا مػػػػف تو يػػػػاو بنيوسػػػػن ومػػػػا ب ػػػػد البنيوسػػػػن وصػػػػو   الػػػػا 
فػػػرازاو النقػػػد الثقػػػافي فػػػي موا يػػػن قػػػو  التسػػػمط واليسمنػػػن واالػػػتراطاو  التفهسهسػػػن وا 

. واػػػر  )غيػػػدنرأ فػػػي هتابػػػو  أ0) ال ولمػػػن الػػػا انفػػػاو ال ػػػالـ وا  ػػػاد  تالػػػهيل ثساتنػػػا
ير الثقافسن ت ّد مػف ال ناصػر ال وىراػن فػي  ممسػن )ال الـ المنفموأ أّف توثيد الم اي

ال ولمن ا وار  أّف التاثير األ م  لم ولمن سهوف مف عاؿ التنػوع الثقػافي المثمػي 
 الذ    يتسـ بالت انس ا فيو يتوقو أف ي د  ىذا الا ت انس الا األصالن.

 سػا  ولكي سهوف اننساف  ز ا  ف ػا   فػي منظومػن  صػره  بػّد أف سهػوف وا  
بدرىاصاو  صره الثقافسن وقػادرا   مػا فيػـ المسػت داو الثقافسػن و سػسما فػي م ػاؿ 

مظػػػػػاىر الثقافػػػػػن فػػػػػي  المػػػػػو  األدم والفػػػػػف وأف تكػػػػػوف لدسػػػػػو القػػػػػدر   مػػػػػا تثميػػػػػل
. وأف يتميز بقدرتو  ما أف سهػوف ناقػدا  لثقافػن ىػذا ال صػر والكالػع  ػف الم اصر

كػػػوف اثػػػد  الوسػػػالل المسػػػتعدمن فػػػي الثقافػػػن لتتنطػػػو   مييػػػا مهػػػامف العمػػػل التػػػي 
التسػػمط واليسمنػػن ورفػػض ا عػػر وتػػدميره والبثػػث بػػد   مػػف ذلػػؾ  ػػف ال وامػػل التػػي 
ت  ػػل مػػف الثقافػػن  نصػػرا  ف ػػا   فػػي التاييػػر اني ػػابي وفػػي تقػػّدـ البالػػران وا رتقػػا  
بقػػسـ اننسانيػػػن ا ففػػي ظػػل ا نف ػػار الم رفػػي مػػا ب ػػد الثػػداثي وا نف ػػار التػػداولي 

                                                 

ال الـ المنفموا هيع أ ادو ال ولمن تالهيل ثساتناا انتوني غيدنر )الكتام  أ 0)
 بالمان اننهميزانأ.
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مثقافن بهل أالهاليا تػاتي أىمسػن النقػد الثقػافي لتثميػل ال ػذور التاراعسػن ومػا يرافقيػا ل
مػػف تالػػ باو سساسػػسن وأعاقسػػن ونقػػدىا ا ول ػػّل مػػف أىػػـ المسػػالل التػػي ينيمػػؾ فييػػا 
النقد الثقافي ىو ت راع الثقافن وتالػهيل مفيػـو ليػا ا ونقػد ثقافػن الم تمػو وتثميميػا 

الفهران ا فالنقاد الثقافيوف استيدفوا الوسالل النظراػن  وهالع  لساو التسمط واليسمنن
التػػػي تيػػػتـ بت قيػػػداو األدبسػػػاو )مػػػا ب ػػػد الكولينالسػػػنأ واألدبسػػػاو الم رفسػػػن الناالػػػلن 

 م عرا  .
وسصػػع فراػػدراؾ  سمسػػوف ث ػػـ التاييػػر اليالػػل فػػي ثقافػػن ال صػػر باننػػا  

ا أ0)ابػن صػدرأصبثنا نتقبل موضو او في األدم والفف مثل ال نس الصػرال برث
واضػػػثا  ب ػػػد الثػػػرم ال المسػػػن  –لمػػػا ب ػػػد الثداثػػػن  –ولقػػػد ظيػػػر التاييػػػػر األسػػػاس 

الثانسػػن بظيػػور نػػوع مػػف الم تم ػػاو وصػػفو بت بيػػراو مت ػػدد  هػػالم تمو مػػا ب ػػد 
الصػػػنا ي والرأسػػػمالسن مت ػػػدد  ال نسػػػساو وم تمػػػو المسػػػتيمؾ وم تمػػػو ان ػػػاـ ا 

سقاع متزايػد وسػراو  وىذه الم تم او اتسمو بالهل  اـ بانمان استياكسن  ديد  وا 
 .  أ2) وتامال لوسالل ان اـ

ووصػػػػع )ليوتػػػػارأ وضػػػػو الم تم ػػػػاو المتطػػػػور   ػػػػدا  بالوضػػػػو مػػػػا ب ػػػػد  
الثػػػػداثي ا ووصػػػػع فسػػػػو م ػػػػالـ الم رفػػػػن اننسػػػػانسن فػػػػي المرثمػػػػن الراىنػػػػن وسػػػػقون 

مصػداقيتيا النظران الكبر  و  زىا  ف قرا   ال الـ فقػد " فقػدو السػردساو الكبػر  
بصػػػرؼ النظػػػر  ػػػف طراقػػػن التوثيػػػد التػػػي تسػػػتعدميا وبصػػػرؼ النظػػػر  ػػػف هونيػػػا 

ب ػػػد  –ا وقػػػد أفػػػرزو ىػػػذه المرثمػػػن  أ3) "دساو تاممسػػػن أو سػػػردساو  ػػػف التثػػػررسػػػر 
م مو ػن سػماو تميػزو بيػا ثقافػن ال صػر مػا ب ػد الثػداثي زاػاد   –الثػرم الثانسػن 

                                                 
التثوؿ الثقافيا هتاباو معتار  في ما ب د الثداثنا تر من ه ال ند ا مطابو الم مس  أ 0)

 .38أ 2111ارا ال راؽ األ ما لتث
ون أ  أ 2)  .39الَمصدرن َنفسن
فنا مصر نثو فمسفن ما ب د الثداثنا تر منأ اسماف  بد ال زازا الم مس األ ما لمثقا أ 3)

 .58ا 47أ 2113
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م ارضػػن ا وسسػػتعدـ )ليوتػػارأ  مػػا سػػقون السػػردساو الكبػػر  مثػػل ا عػػتاؼ أو ال
 مصطمل  دـ الت انس لإلالار  الا ا عتاؼ الصرال.

ومػػف السػػماو الميمػػن لمػػا ب ػػد الثداثػػن ىػػي ازالػػن الثػػدود والفواصػػل التػػي  
تميػز بػيف الثقافػاو ال مسػػا والثقافػن الالػ بسن ا والسػمن األعػػر  التػي ارتبطػو بظيػػور 

ػ )اعتفػا  م نػا التػاراسأ فالنظػاـ مرثمن ما ب د الثداثن ىي ما وصفو ) سمسوفأ ب
 ما ا ثتفاا بماضسو وال ػسش فػي  –هما ير   –ا  تما ي الم اصر فقد قدرتػو 

ثاضػػر دالػػـ وتاّيػػر ييػػدـ التقاليػػد التػػي سػػار  مييػػا النظػػاـ ا  تمػػا ي القػػدسـ وقػػد 
تثػػػػػّوؿ الواقػػػػػو الػػػػػا م مو ػػػػػن صػػػػػور وتالػػػػػظا الػػػػػزمف الػػػػػا سمسػػػػػمن متصػػػػػمن مػػػػػف 

لثداثػػن تمثػػل الثقبػػن التػػي  ػػا و ب ػػد زواؿ اليسمنػػن الارهسػػن ا ومػػا ب ػػد اأ0)الثاضػػر
بنز تيا الفردسن ا اذ اثتمو ثقافاو أعر  مهانتيػا مػف الثاضػر فػي ىػذا ال صػر ا 
وزاد الميػػػػل الػػػػا الت ددسػػػػن الثقافسػػػػن والتنػػػػوع الثقػػػػافي ا وسالػػػػمل مصػػػػطمل )مػػػػا ب ػػػػد 

نز ػػػػن التفهسهسػػػػن الثداثػػػػنأ  ػػػػددا  مػػػػف المقارهػػػػاو النظراػػػػن مثػػػػل مػػػػا ب ػػػػد البنيوسػػػػن وال
ال ديػػد  وهميػػا تتوثػػد ثػػوؿ نقػػد األسػػاس ال قانػػي والػػذاتي لمثداثػػن . أمػػا  تداولسػػنوال

في م تم نػا ال رهػي فقػد سػادو بنسػن ال قػل ال رهػي الػذ  يتاسػس  مػا المر  سػاو 
والتػػاراس واىتمامنػػا بالماضػػي هثيػػرا   مػػا ثسػػام الثاضػػر وتعمفنػػا  ػػف الرهػػم ولػػـ 

داثػػػن فاىممنػػػا الثقافػػػن وىػػػي األدا  الرلسسػػػن لصػػػنو نػػػدرؾ بوضػػػوح هيػػػع نصػػػنو الث
 الثداثن فوا ينا ال ولمن بوصفيا عطرا  سثاوؿ الاا  ذاتنا وايددنا بازو ثقافي.

وهنػػا   مػػا ذلػػؾ سػػاتي دور النقػػد الثقػػافي الػػذ   ػػا  بوصػػفو ضػػرور  همػػا  
تالير ب ض الدراساو بسبم " المتايراو وال وامل التي أدو الا ال ولمػن ومػا ب ػد 
الثداثن فا س ّد نتي ػن ليمػا بقػدر مػا ىػو الػراؾ ينبػو مػف المصػادر نفسػيا وانسػم 

ا اّف م ػػػػاؿ النقػػػػد الثقػػػػافي سالػػػػتمل  مػػػػا م ػػػػا و واسػػػػ ن  أ2) الػػػػا ذاو المنػػػػاخ "

                                                 
 .22نثو فمسفن ما ب د الثداثنأ  أ 0)
 .5أ 2117تماراف في النقد الثقافيا صاح قنصوها دار ميراوا القاىر   أ 2)
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ومتنو ػػن فػػي الدراسػػاو الثقافسػػن والتثميػػل الثقػػافي ا واتنػػاوؿ موضػػو او  ػػّد  مثػػل 
سقا واتنػػػػػػػاوؿ الػػػػػػػنظـ السساسػػػػػػػسن الماػػػػػػػن واليوسػػػػػػػن والتػػػػػػػاراس والفػػػػػػػف واألدم والموسػػػػػػػ

وا قتصػػػادسن وا يػػػديولو ساو المعتمفػػػن ووسػػػالل ان ػػػاـ والثسػػػا  اليومسػػػن بػػػل ىػػػو 
يت امػػل مػػو هػػل عطػػام مػػو مثاولػػن اي ػػاد ال اقػػن بػػيف مػػا ىػػو مثمػػي أو  ػػالمي 

 ودراسن العطام النعبو  مو الال بي بنفس القدر.
مػػػن )مػػػا ب ػػػد الثداثػػػنأ ونظػػػرا  ألىمسػػػن النقػػػد الثقػػػافي فػػػي ظػػػل افػػػرازاو مرث 

وتايػػػراو نظػػػـ القسمػػػن ل مالسػػػاو الثداثػػػن وهػػػروز ا عػػػتاؼ والتنػػػوع بوصػػػفو أثػػػد 
 – صػػر مػػا ب ػػػد الثداثػػن  –الصػػسف التػػي ت سػػس لنظػػاـ القسمػػن فػػي ال صػػر الػػراىف 

وظيػػػػور االػػػػهالساو ت ػػػػارض الثنالسػػػػاو الثداثواػػػػػن ا الػػػػذاو والموضػػػػوع ا النعبػػػػو  
تقػػػػوسض بػػػػد   مػػػػف البنػػػػا  ا وأثػػػػر هػػػػل ذلػػػػؾ فػػػػي والالػػػػ بي ا المرهػػػػز واألطػػػػراؼ وال

م رااو الثدث اليومي لمم تمػو وثقافتػو وابػدو  مسػا  أننػا بثا ػن الػا تثميػل نتػاله 
 هل ىذه الم طساو وتفسيرىا وتوضسثيا ا ألنيا ت الر مظاىر  صرنا الراىف.

س ػػػػػود مصػػػػػػطمل النقػػػػػػد الثقػػػػػافي بم نػػػػػػاه ال ػػػػػػاـ الػػػػػا مرثمػػػػػػن الثمانينسػػػػػػاو  
ف لـ سهف  والتس ينساو مف القرف ال الراف وهانو  ثاره أو مظاىره مو ود   نذاؾ وا 

بالتسمسن نفسيا لذا فيو مصػطمل ثػديث نسػبسا  ا وقػد ارتػبط ظيػور ىػذا المصػطمل 
ب ممػػن مػػف ال وامػػل والمتايػػراو الػػهمو المنػػاخ الثقػػافي السػػالد لمرثمػػن ظيػػور فهػػر 

" لاػػػن المرثمػػػن وعطػػػام ال ولمػػػن وثقافػػػن )مػػػا ب ػػػد الثداثػػػنأ ا والنقػػػد الثقػػػافي سمثػػػل 
 في  صرنا الراىف.  أ0)ال يل "
فب ػػػد انتالػػػار مفيػػػـو مػػػا ب ػػػد الثداثػػػن وظيػػػور ات اىػػػاو التثميػػػل النصػػػي  

وازدىػػػار الدراسػػػاو العاصػػػن بػػػالمتمقي ونقػػػد اسػػػت ابن القػػػارئ ا أصػػػبثو البنيوسػػػن 
 قاصر   ف اثتوا  الدرس الثقافي وتثو تو وامتداداتػو النظراػن . وقػد اعػتمط مفيػـو

                                                 
 بد الاذامي والممارسن النقدسنا ثسيف السماىي ي و عروفا الم سسن ال رهسن لمدراساوا  أ 0)

  .03أ 2113بيروو 
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النقد الثقافي بنالاطاو أعر  هالدراساو الثقافسن مػثا  ا واػر   بػد ي الاػذامي أّف 
ىنػػاؾ تفرقػػن بػػيف مػػا اصػػطمل  مسػػو بالنقػػد الثقػػافي ونقػػد الثقافػػن والدراسػػاو الثقافسػػن ا 
فالنقد الثقافي أصػل م رفػي ولػسس ممارسػن لمكتّػام فػي مػا ىػو ثقافػػي ا اذ يػر  أّف 

رفسػػػػن واصػػػػطاثسن عاصػػػػن تميػػػػز )النقػػػػد الثقػػػػافيأ  ػػػػف لمنقػػػػد الثقػػػػافي الػػػػروطا  م 
الدراسػػاو الثقافسػػن بالػػهل  ػػاـ ا فوظسفػػن النقػػد الثقػػافي تػػاتي " مػػف هونػػو نظراػػن فػػي 
نقػػد المسػػتيمؾ الثقػػافي ولسسػػو فػػي نقػػد الثقافػػن ىهػػذا بػػدطاؽ ا أو م ػػرد دراسػػتيا 

ع مػػف فػػروع وس ػػّرؼ الاػػذامي النقػػد الثقػػافي بانػػو " فػػر  أ0)ورصػػد ت مساتيػػا وظواىرىػػا "
النقػػد النصوصػػي ال ػػاـ ومػػف ثػػـ فيػػو أثػػد  مػػـو الماػػن وثقػػوؿ األلسػػنسن م نػػي بنقػػد 
األنسػػػػاؽ المضػػػػمر  التػػػػي ينطػػػػو   مييػػػػا العطػػػػام الثقػػػػافي بهػػػػل ت مساتػػػػو وأنماطػػػػو 
وصساو ا ما ىو غيػر رسػمي وغيػر م سسػاتي ومػا ىػو هػذلؾ سػوا  بسػوا  ا ومػف 

 . أ2) ثيث دور هل منيا في ثسام المستيمؾ ال م ي"
مػػػف عػػػاؿ ىػػػذا الت راػػػع سثػػػاوؿ الاػػػذامي تمعػػػسص ر اتػػػو لمفيػػػـو النقػػػد  

الثقػػػافي متػػػاثرا  بر سػػػن )ليػػػتشأ لمنقػػػد الثقػػػافي مػػػا ب ػػػد البنيػػػو  و مػػػا الػػػرغـ مػػػف أف 
)ليتشأ   ييمل ال مالي في النص لكونو مرتبطا  بمنظومن القسـ لثقافن م ينن نر  

دبػػػي  مػػػا أسػػػلمن مػػػا ورا  ال مػػػاؿ أّف الاػػػذامي يتسػػػا ؿ  ػػػف مػػػد  وقػػػوؼ النقػػػد األ
واتسػػا ؿ  ػػف ال اقػػن بػػيف التػػذوؽ ال مػػالي لمػػا ىػػو  ميػػل و اقػػن ذلػػؾ بػػالمهوف 

ا واػػر  الاػػذامي أّف النقػػد األدبػػي " يبثػػث  ػػف ال مػػاؿ  أ3)النسػػقي لثقافػػن ال ما ػػن"
ا أمػػا النقػػد الثقػػافي فيػػو مالػػروع نقػػد  سسػػتعدـ أدواو  أ4)ثصػػرا  و  يت ػػاوز ذلػػؾ"

اىػػتـ بػػالفف  –ثسػػم رأسػػو  –م ػػاؿ أب ػػد ممػػا ىػػو  مػػالي ا فالنقػػد األدبػػي النقػػد فػػي 
                                                 

المرهز الثقافيا الدار  بد الاذاميا قرا   في األنساؽ الثقافسن ال رهسنا  -النقد الثقافي أ 0)
 .80أ 2110البسضا ا 

ون أ  أ 2)  .83الَمصدرن َنفسن
 .20أدبيأ نقد ثقافي أـ نقد  أ 3)
ون أ  أ 4)  .20الَمصدرن َنفسن
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النعبو  وأىمل الثقافن الال بسن وثقافن الميمػش وهػل مػا   سثسػم مػف الفػف الراقػي 
 هما تقّره الم سسن األدبسن والفنسن والروطيا ال مالسن.

أّمػػا الدراسػػاو الثقافسػػن فقػػد هسػػرو مرهزاػػن الػػنص ولػػـ ت ػػد تقػػرأه فػػي ظػػل  
فيتو التاراعسن بل أعذو النص " مف ثيث ما يتثقػ  فسػو ومػا ينهالػع  نػو مػف عم

أنظمػػػن ثقافسػػػن.. وثسػػػم مفيػػػـو الدراسػػػاو الثقافسػػػن لػػػسس الػػػنص سػػػو  مػػػاد  عػػػاـ 
 ستكالػػػاؼ أنمػػػان م ينػػػن مػػػف مثػػػل األنظمػػػن السػػػردسن وانالػػػهالساو ا يديولو سػػػن 

الثقػافي  نػد )ليػتشأ وامعػص  بػد ي الاػذامي عصػالص النقػد  أ0)وأنساؽ التمثيل"
 في ثاث نقان أ 

ينفػػػتل النقػػػد الثقػػػافي  مػػػا م ػػػاؿ  ػػػراض مػػػف ا ىتمامػػػاو الػػػا مػػػا ىػػػو غيػػػر  -1
لػػا مػػا ىػػو غيػػر  مػػالي  مثسػػوم فػػي ثسػػام الم سسػػن )الميمػػش والميمػػلأ وا 

 في  رؼ الم سسن سوا  أكاف عطابا  أـ ظاىر .
مفيتيػػا انػػو يوظػػع مزا ػػا  مػػف المنػػاىه التػػي ت نػػا بتاواػػل النصػػوص وهالػػع ع -2

 الثقافسن  عذا  بنظر ا  تبار أنساقيا الثقافسن.

 . أ2) الترهيز  ما فثص أنظمن العطام وأنظمن انفصاح النصوصي -3
وس ػػػّرؼ ) رثػػػر ايزابر ػػػرأ النقػػػد الثقػػػافي بانػػػو " نالػػػان ولػػػسس م ػػػا   م رفسػػػا  
ا  عاصػا  بذاتػػو " والنقػػد الثقػػافي  نػػد ايزابر ػػر يتػػداعل مػػو مفيػػـو الدراسػػاو الثقافسػػن

فيػػػػو يػػػػر  أف النقػػػػد الثقػػػػافي ىػػػػو ميمػػػػن متداعمػػػػن ومترابطػػػػن ومت ػػػػاوز  ومت ػػػػدد  ا 
وبمقػػػػدور النقػػػػد الثقػػػػافي أف سالػػػػمل نظراػػػػن األدم وال مػػػػاؿ والنقػػػػد وأسضػػػػا  التفهيػػػػر 
الفمسػػفي وتثميػػل الوسػػالل والثقافػػن الالػػ بسن همػػا سمهػػف أف سفسػػر نظراػػاو وم ػػا و 

راػػػػػػػن المارهسػػػػػػػسن وا  تما سػػػػػػػن  مػػػػػػػـ ال امػػػػػػػاو ونظراػػػػػػػن التثميػػػػػػػل النفسػػػػػػػي والنظ
وا نثروهولو سػػػن ودراسػػػاو ا تصػػػاؿ وان ػػػاـ وسالػػػمل الدراسػػػاو الم اصػػػر  وغيػػػر 

                                                 
 .07النقد الثقافي ا  بد ي الاذاميأ  أ 0)
ون أ  أ 2)  .27ينظرأ الَمصدرن َنفسن
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الم اصػػػر  ا واػػػر  ) يزابر ػػػرأ أف النقػػػد   سمهػػػف أف سهػػػوف موضػػػو سا  فيػػػو دالمػػػا  
ينالػػا مػػف و يػػن نظػػر ب ينيػػا ا فهػػل ناقػػد ينتمػػي الػػا ر سػػن أو و يػػن نظػػر فمسػػفسن 

تثميل النص ا فالناقد لو و ين نظر في تثميل النص فمسس وانطم  منيا همر و ل
لمػػنص تفسػػير م تمػػد ا و يزابر ػػر ترسػػسمن تمثػػل م ػػا و النقػػد وفػػي الوقػػو نفسػػو 
لسػػػػػؾ  تالػػػػػهل ىػػػػػذه الم ػػػػػا و بم مو يػػػػػا ومناى يػػػػػا م ػػػػػا و النقػػػػػد الثقػػػػػافي ا وا 

 أ أ0)الترسسمن
 

 
 

ي ت رافػػػو لمنقػػػد الثقػػػافي تاكيػػػد الممارسػػػن النقدسػػػن أمػػػا صػػػاح قنصػػػو  فيػػػر  فػػػ
الثقافسن مػف عػاؿ النصػوص وىػو ىنػا أكثػر تثديػدا  لعصوصػسن النقػد الثقػافي  ػف 
مفيػػـو الدراسػػاو الثقافسػػن فيػػو س ػػّرؼ النقػػد الثقػػافي بانػػو " ممارسػػن أو ف السػػن تتػػوافر 

ا وس نػي   ما درس هل ما تنت و الثقافن مف نصوص سوا  أكانو مادسن أـ فهران
ا همػػا أف النقػػد الثقػػافي لػػسس  أ2) الػػنص ىنػػا هػػل ممارسػػن قػػو   أو ف ػػا  تولػػد وم نػػا"

م ا   م رفسا  متعصصا  مف بػيف فػروع الم رفػن وم ا تيػا وىػو   سمػارس بوصػفو 
                                                 

 -النقد الثقافي تمييد مبدأ  لممفاىسـ الرلسسنا تر منأ وفا  ابراىسـا الم مس األ ما لمثقافن أ 0)
 .42-31أ 2113القاىر  

 .5يأ تماراف في النقد الثقاف أ 2)

 نقاد الماركسية

 نقاد النقذ األخالقي

 نقاد علم االجتماع

 نقاد النقذ النسوي

 النـص

Texet 

 )الجمال( قياينقاد االستط

 تحليل النفسينقاد ال

 نقاد علم العالمات

 الرمز ، الطقوس ، األسطورة
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عطابػػا  متعصصػػا  مثػػل العطػػام الفمسػػفي أو السساسػػي الػػذ  يتنػػاوؿ الواقػػو القػػػالـ 
لػػا رفػػو الثػػوا ز والتعصصػػاو والمسػػتوساو فػػي بمنظػور ذلػػؾ العطػػام بػػل س مػػد ا

 الممارساو اننسانسن فيي  مس يا تنتمي الا الثقافن ا هما يراه صاح نفسو.
وسضػػػػيع )صػػػػاحأ انطاقػػػػا  مػػػػف ر اتػػػػو لمنقػػػػد الثقػػػػافي بانػػػػو سمهػػػػف تثديػػػػد 
استراتي سن لبثث م طساو الػنص وتفهسهػو ثقافسػا  وا  ػاد  ت مس يػا فػي نسػ  واضػل 

سقػػـو  مػػا  –همػػا يػػر   –تصػػور الثقسقػػي لمواقػػو ا فالنقػػد الثقػػافي  ديػػد ا سمثػػل ال
رفػػض السػػردساو الكبػػر  ذاو األنسػػاؽ الموّثػػد  فػػي النظػػر الػػا الثقسقػػن واد اليػػا 
بم رفن الثقسقن ا فالثقسقن ىي وصع م رفػي انسػاني لثهمنػا  مػا الواقػو المتايػر 

ف ومػف الػعص الػا المو ود بالف ػل ا وىػذا الثهػـ يعتمػع بػاعتاؼ الزمػاف والمهػا
 عػػر ا وت مػػل الثقافػػػن  مػػا اكتالػػػاؼ تصػػورنا لمواقػػػو ومثاولػػن فيمنػػػا لم ػػالـ الػػػذ  

 ن سش فسو.
وارهز الدهتور مثسف  اسـ الموسو  في ت رافو لمنقد الثقافي  مػا ال انػم 

مارسن النقدسن وار  بانو " ف السػن تسػت يف بالنظراػاو والمفػاىسـ والػنظـ مان رالي لم
المثػػػض مػػػف المسػػػاس بػػػو أو العػػػوض مػػػا تػػػانع المنػػػاىه األدبسػػػن الم رفسػػػن لبمػػػوغ 

ا فالنقػػد الثقػػافي يعػػوض بمػػا ىػػو  ػػادّ  وىامالػػي واػػومي والػػذ    س ػػّد فػػي أ0)"فسػػو
م ػػاؿ الفػػف أو األدم الراقػػي ا فالثقافػػن   تقتصػػر  مػػا األدم الراقػػي بػػل تالػػتمل 

فػػي أف  مػػا م ػػا و وعطابػػاو   ثصػػر ليػػا ا واتفػػ  الموسػػو  مػػو )ايزابر ػػرأ 
النقد الثقافي ف السن أو نالان سالتمل  مػا م ػاؿ مػف النظراػاو والمفػاىسـ والمنػاىه 
التػػي سسػػت يف بيػػا لموصػػوؿ الػػا أىدافػػو . فالنقػػد الثقػػافي ف السػػن أو ممارسػػن تسػػتثمر 
هػػػػل النظراػػػػاو والتطػػػػوراو ال ممسػػػػن وتقنسػػػػاو ا تصػػػػاؿ التػػػػي ظيػػػػرو فػػػػي  صػػػػر 

انسانيػا  وف اليػن وهيذا النالػان سمهػف ا ػػاد   التكنولو سا والنظر الييا بوصفيا نالاطا  

                                                 
الكتابن ال رهسن في  الـ متايرا مثسف  اسـ الموسو ا بيروو  -النظران والنقد الثقافي أ 0)

 .02أ 2115
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صساغػػػن الفيػػـ لمموضػػوع ا فالنالػػان ينػػته م رفػػنا والنقػػد الثقػػافي ىػػو ا ػػاد  صػػساغن 
 . أ0) التكواف أو ا اد  التصمسـ وىو سثاوؿ الرثيل مف الماضي الا الثاضر

والم ػػػاؿ   يتسػػػو لرصػػػد  مسػػػو الت رافػػػاو لمنقػػػد الثقػػػافي ولكػػػف المالػػػترهاو 
يا تتف   ما هوف النقد الثقافي ممارسن أو نالاطا  ولسس مني ا  ا وىي   تنظر بين

الا النقد الثقافي بوصفو ثقػا  م رفسػا  متعصصػا  أو أدا  مني سػن ذاو ثػدود ثابتػن 
بػػػل س تمػػػد نظراػػػاو مػػػف  ػػػّد  م ػػػا و  سػػػتبساف األنسػػػاؽ الثقافسػػػن التػػػي تػػػ ثر فػػػي 

وىذه النظراػاو تالػترؾ فػي ر اتيػا لمثقافػن  العطاباو  موما  وتثدد ر اتيا لم الـ ا
بانيا ماد  لمدراسن وتثاوؿ م رفن ظواىرىػا وعفاساىػا باسػتعداـ المهونػاو المتداعمػن 

 والمتالابهن مف  مـو أعر  لم رفن أثر الثقافن في الم تم او.
الس اؿ المطروح ا ف أ أيف يبدأ النقد الثقافي وأيػف ينتيػي ؟ بم نػا  عػر مػا 

أ  هل ما  –ؿ ب ض الدارسيف   ل الدراساو الثقافسن بهل أالهاليا ثدوده ؟ سثاو 
موضػػو او لتػػدعل النقػػد الثقػػافي وتثمساتػػو . وىػػذا ييػػدد بضػػساع  –يت مػػ  بالثقافػػن 

ثػػدود المفيػػـو لكػػوف أف دراسػػن الثقافػػن   تقتصػػر  مػػا ثقػػل م رفػػي واثػػد بػػل ىػػي 
مثػل مالػهمن فػي ترسػسـ هما ذهرنا سابقا  تت د  الػا ثقػوؿ م رفسػن متنو ػن ا وىػذا س

ثػػدود النقػػد الثقػػافي الػػذ  يت امػػل مػػو ثقػػوؿ م رفسػػن مت ػػدد    رابػػط بينيػػا مثػػل أ 
الدراسػػاو ان امسػػن والتمفزاونسػػن والصػػثفسن وقضػػاسا األنوثػػن والػػذهور  ودراسػػاو مػػا 
ب ػػػػػد الكولنسالسػػػػػن والت ددسػػػػػن الثقافسػػػػػن وال رقسػػػػػن والثقافػػػػػن البصػػػػػران ودراسػػػػػن الالػػػػػواذ 

كنولو سػػػا وا نترنػػػو والموسػػػسقا الالػػػ بسن والنهػػػاو ورسػػػالل الموبايػػػل واليامالػػػي والت
 وغيرىا مما يرد في ذىف المتمقي.

و ما رأ   عػراف ينظػروف الػا النقػد الثقػافي مػف زاوسػن ضػسقن ومػنيـ )تيػر  
اسامتوفأ الذ  ير  أف النقد الثقافي   ػل مػف الثقافػن والسساسػن طرفػي م ادلػن ا  –

ّف الثػػػوادث الثقافسػػػن ي نظػػػر الييػػػا  مػػػا أنيػػػا ذاو أب ػػػاد سساسػػػسن بم نػػػا أف النقػػػد وا 

                                                 
 .44ال راؽ أ  -2118ا 02ينظرأ ثوؿ النقد الثقافيا الممل والنثل )األسبو سنأ ا ال دد  أ 0)
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الثقػػافي رهػػز  مػػا التسػػسس المتزايػػد لمثقافػػنا فالنقػػد الثقػػافي ييػػتـ باألالػػهاؿ ال ديػػد  
لقضػػػسن تسػػػسس الثقافػػػن ا والثقافػػػن لػػػـ تكػػػف دومػػػا  سساسػػػسن بػػػل لسسػػػو سساسػػػسن فػػػي 

ر ال ديػػد فػػي  وىرىػػا ا بػػل اسػػتمدو الب ػػد السساسػػي مػػف المفػػاىسـ السساسػػسن لمسسػػا
 . أ0) الستينساو والتي دف يا الثافز نثو التثرر والمقاومن

فػػي ثػػيف يػػر   عػػروف ومػػنيـ )ايزابر ػػرأ بػػاّف النقػػد الثقػػافي مػػرادؼ لمفيػػـو 
الدراسػػػاو الثقافسػػػن همػػػا ذهرنػػػا سػػػابقا ا وسثػػػاوؿ  بػػػد ي الاػػػذامي أف سضػػػو ثػػػدودا  

سن األدواو وم رفسػػػن القسمػػػن لممصػػػطمل فيػػػر  أف النقػػػد الثقػػػافي " نظراػػػن نقدسػػػن ألسػػػن
وثقافسػػن المضػػموف ا وسمهػػف أف سهػػوف بػػدسا   ػػف النقػػد األدبػػي الػػذ  لػػـ س ػػد قػػادرا  
 ما هالع األنساؽ الثقافسن بسبم ترهيػزه  مػا  مالسػاو الػنص ا وسضػو  بػد ي 

 . أ2) الاذامي ثدودا  ما بيف الدراساو الثقافسن والنقد الثقافي
ذا  ػدنا الػا التسػػا ؿ  ػف  ثػدود النقػػد الثقػافي فػدف )فنسػػو ليػتشأ يػػر  أف وا 

النقػػػػػد الثقػػػػػافي يت ػػػػػاوز ثػػػػػدود النقػػػػػد األدبػػػػػي التػػػػػي تمتػػػػػـز بالنظراػػػػػن الم سسػػػػػاتسن 
واألكادسمسػػن والنعبوسػػن المت السػػن فػػي دراسػػن الظػػاىر  الثقافسػػن والعػػروج الػػا مظػػاىر 

تناوليمػػا الثقافػػن الالػػ بسن أو ال ماىيراػػن ا واألدم والفػػف ىنػػا سمػػثاف الصػػسف التػػي ي
النقد الثقافي بوصفيما وسالط ثاممػن لمرمػوز الثقافسػن أو األنسػاؽ ا والػنص األدبػي 
ما ىو اّ   امن ثقافسن . و ما وف  ما سب  فالنقد الثقافي نالػان فهػر  وممارسػن 
مت دد  ن اد  ترتيم الػو ي مػف عػاؿ تثميػل العطػام الثقػافي ووضػو الػنص أو 

افي ا والكالػػع مػػف عالػػو  ػػف أنظمػػن ثقافسػػن العطػػام أ  عطػػام فػػي سػػساقو الثقػػ
تتالػػػهل داعػػػل منظومػػػن م سسػػػاتسن ا وىػػػو يتعػػػذ مػػػف المسػػػتيمؾ الثقػػػافي موضػػػو ا  

                                                 
دام ال المسنا النقد الثقافي وتداعل الثقوؽ الم رفسنا تر منأ  طارد ثيدرا م من ا  أ 0)

 .53أ 2119ا 038دمال ا ال دد 
نقد األنساؽا ورقن بثثسن مقدمن لمير اف القرافا مسثوم ينظرأ مف نقد النصوص الا  أ 2)

 .مف ا نترنو
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لبثثو ا واتسـ النقد الثقػافي بنظػر  اي ابسػن الػا التنػوع الثقػافي واتنػاوؿ موضػو او 
  ديد  مثل اليوسن وان اـ والموسسقا والال بي .. وغيرىا.

مف أالاع مفيـو النقد الثقػافي مػا ب ػد البنيػو  ا فيػو  س ّد )فنسو ليتشأ أوؿ
ي هػػد أف مفيػػػـو النقػػد الثقػػػافي مػػػّر بمراثػػل تطػػػور لسصػػبل  مػػػا مػػػا ىػػو  مسػػػو فػػػي 
مرثمن ما ب د البنيوسن . فمو تنوع الدراساو األدبسن وتنػوع المػاد  التػي تناوليػا مثػل 

السػػػينما والتمفزاػػػوف دراسػػػاو األدم النسػػػو  والفمكمػػػور والثقافػػػن الالػػػ بسن والالػػػا ران و 
وأدم ما ب د ا ست مار ا تايرو النظر  الا العطام فا ىتماـ المتزايػد لمثػل ىػذه 
النصػػػوص قمػػػل بالػػػّد  مػػػف مرهزاػػػن الكاسػػػسهساو األدبسػػػن وقػػػد تنامػػػو النظػػػر  الػػػا 
األ ماؿ األدبسن  ما أنيا وثال  أو  اماو ألثداث ليا أب اد ا تما سن وتاراعسن 

 ونيا أ ما   فنسن منتظمن ذاو طابو  مالي.وسساسسن أكثر مف ه
والنقد الثقافي ما ب د البنيو  سقـو  ما رفض نظر  النقاد ال دد والالػهانييف 
لم مػػل األدبػػي والفنػػي التػػي ت زلػػو  ّمػػا سطمػػ   مسػػو المػػداعل العار سػػن لمنقػػد هالنقػػد 

فنػػػي ا  تمػػػا ي والسػػػاسهولو ي والتػػػاراعي ا فالالػػػهانيوف ينظػػػروف الػػػا ال مػػػل ال
 ما أنػو منػزه مػف الامػوض أو القصػد ال ممػي ولػسس لػو غاسػن م رفسػن وىػذا يػ د  
الػػا تثديػػد وتضػػيي  م ػػاؿ النقػػد األدبػػي و  مػػو مقتصػػرا   مػػا النظػػر الػػا ال مػػل 
األدبي بوصفو م مو ن مف ال ناصر والوثداو التي ترتبط مو ب ضيا  مػا وفػ  

ديث البثػػػث  ػػػف أدبسػػػن دبػػػي الثػػػأسػػػموم بنػػػالي مثػػػدد ا وتصػػػبل ميمػػػن النقػػػد األ
ا بم نػػػا أف ميمػػػن النقػػػد األدبػػػي تتثػػػدد بدراسػػػن ال وانػػػم ال مالسػػػن الالػػػهمسن األدم

لم مػػل األدبػػي ا واػػر  الالػػهانيوف أف دراسػػن ال وانػػم السػػسهمو سن أو األ تما سػػن 
أو السساسسن في ال مل األدبي لسسو مف اعتصاص النقد بل ىي تنتمي الا  مػـو 

  تماع والسساسن وغيرىا.أعر  مثل  مـ النفس وا 
فمالػػػروع النقػػػد األدبػػػي الالػػػهاني سضػػػو تمػػػؾ األمػػػور عػػػارج ثػػػدود اىتمامػػػو 
ّف ىػػذا التضػػيي  لمنقػػد األدبػػي أصػػبل ميػػز  اسػػتيراتي سن تتميػػز بيػػا مرثمػػن  النقػػد  وا 
م ينن ا  ما ال هس مف النقد الالهاني فدّف النقد الثقافي سفتل الم اؿ واس ا  أمػاـ 
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مػػف أنػػواع العطػػام ا والػػنص األدبػػي مػػا ىػػو اّ  ثادثػػن ثقافسػػن  تثميػػل الػػنص وغيػػره
ثاممػػن لمنسػػ  ا بػػل سثمػػل التالػػ باو وا رتباطػػاو والتسػػا  و ونظػػـ الم رفػػن زاػػاد  

  ما الممارساو الم سساتسن.
نمػػػػا أدبيتػػػػو أ   وهػػػػاف مرهػػػػز اىتمػػػػاـ الالػػػػهانسن لػػػػسس األدم بوصػػػػفو أدبػػػػا  وا 

الفيـ ثاوؿ الالهانيوف هالػع النقػام  ػف الالي  الذ  ي  ل النص أدبسا  ا وهيذا 
نظػػػػاـ العطػػػػام وقػػػػد رفضػػػػوا وظسفػػػػن األدم المثاكاتسػػػػن الت بيراػػػػن ا وقػػػػد ارتبطػػػػو 
الثرهػػػػػن الالػػػػػهانسن الروسػػػػػسن بثرهػػػػػن النقػػػػػد ال ديػػػػػد األمراهسػػػػػن التػػػػػي ظيػػػػػرو فػػػػػي 
عمسينساو القرف ال الراف بسػبم ترهيػز تمػؾ الثرهػن  مػا الػنص و  مػو موضػو ا  

ر أّف الالػػػػهانييف هػػػػانوا أكثػػػػر اىتمامػػػػا  باألسػػػػموم وبالمقارنػػػػن ثاضػػػػرا  بذاتػػػػو ا غيػػػػ
ال ممسػػػػن لمموضػػػػوع األدبػػػػي . وبثسػػػػم رأ  )ليػػػػتشأ فػػػػدّف النقػػػػد الالػػػػهاني يتمسػػػػؾ 
بصور  صارمن وهنظر  تسمطسن فيو سصنو المثرماو لمتضيي   ما النقػد وسصػع 

ما سقػػـو )ليػػتشأ ىػػذا التثػػراـ بانػػو لػػسس سػػو  دوغمالسػػن  مالسػػن عاد ػػن لنفسػػيا  نػػد
أصثام النظرااو األدبسن ب  ل النقد مقيدا  ومقتصرا   ما دراسن ا دام مف أ ػل 
ا دام ا وىػػذه النظػػر   مػػا الػػرغـ مػػف أنيػػا ت مػػل بصػػور  غيػػر تمييزاػػن غيػػر أنيػػا 
ت سد أعاقساو  دـ ا ىتماـ وا ثتقار لمتال باو الدنيوسن المالترهن ا بينمػا تمتػـز 

 مسن لدراسن الفف.الوقو نفسو بالروح ال مفي 
أ ال ديػػػد  سػػػمطن الالػػػهانسن  نػػػدما زثزثػػػو المهانػػػن تداولسػػػنوقػػػد أوىنػػػو )ال

 التقميدسن لممتثع والمهتبن ال امن  ما ثد ت بير )ليتشأ.
وتبنا مرهز الدراساو الثقافسن في )برمناياـأ الدراساو التي وض و الثقافن 

مػػػػف عػػػػاؿ األيػػػػديولو سا  الالػػػػ بسن فػػػػي دالػػػػر  ا ىتمػػػػاـا وتثميػػػػل الظػػػػواىر الثقافسػػػػن
واألنالػػػطن العاصػػػن بالثسػػػا  اليومسػػػن وممارسػػػاو األفػػػراد فػػػي الم تمػػػو الرأسػػػمالي . 
واعتمطػػو الدراسػػاو ا  تما سػػن والسساسػػسن وا قتصػػادسن والتاراعسػػن تثػػو مسػػمساو 
الدراساو الثقافسن ولـ س د ينظر الا النص األدبي  ما أنػو نػص مسػتقل بذاتػو بػل 

 أو نصا  سثمل رموزا  ثقافسن. أصبل  امن ثقافسن
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وت ػػػّد ىػػػػذه العاصػػػػسن مػػػػف أبػػػػرز مميػػػػزاو ثرهػػػػن مػػػػا ب ػػػػد البنيوسػػػػن ا وسالػػػػير 
)ليػػػتشأ الػػػا أف مػػػا ب ػػػد البنيوسػػػن تضػػػـ مظػػػاىر مت ػػػدد  وغيػػػر مت انسػػػن غيػػػر أف 

 ىناؾ مظاىر سمهف أف ت ّد مف سماو ما ب د البنيوسن ا وىي أ 
 رفض ال قل الالمولي والكمي. -1
و الكبر  أو الثهالسػاو الكمسػن ا وىػي التمػثاو الثابتػن التػي الالؾ في السردسا -2

سفتػػرض أنيػػا تمثػػل الثقػػال  الكونسػػن التػػي تػػد ي الثضػػار  الارهسػػن أنيػػا تنطػػو  
  مييا وتستند الييا في تثقي  مالرو يتيا الموضو سن.

 االهالسن مر  سن المان والتاوال النصي. -3

 تنوار.  مرهزان الموضوع ونقد الثداثن وتراث ثرهن ال -4

 تاكيد الترابط بيف الم رفن والمصمثن والقو . -5

 الترهيز  ما الثقافاو هبنا او غير مترابطن ومواقو لمصراع. -6

 اثار  الالؾ باألنظمن والثوابو المرهزان. -7

 الثساسسن ت اه ا عتافاو وانقصا  والميمش والال بي.   -8
ن لمتػػدرج وىػػذه الم طسػػاو التػػي تتسػػـ بيػػا ثرهػػن مػػا ب ػػد البنيوسػػن  ػػا و نتي ػػ

في النقاو النو سػن فػي م ػاؿ النظراػن النقدسػن ا فمػف طروثػاو )راتالػاردزأ الػذ  
ت امػػل مػػو األدم بوصػػفو  مػػا  أدبسػػا  الػػا )رو ف بػػاروأ الػػذ  ثػػّوؿ التصػػور مػػف 
ال مل الا النص ووقوفو  ما الالفراو الثقافسن التػي فػتل بيػا م ػاؿ النظػر النقػد  

نظػػر ال مػػالي لمنصػػوص ا الػػا )فوهػػوأ الػػذ  الػػا  فػػاؽ أوسػػو وأ مػػ  مػػف م ػػرد ال
أسػػػيـ فػػػي نقػػػل النظػػػر مػػػف الػػػنص الػػػا العطػػػام وتاسػػػسس و ػػػي نظػػػر  فػػػي نقػػػد 
العطابػػاو الثقافسػػن واألنسػػاؽ الذىنسػػن فضػػا   ػػف  يػػود أعػػر  متنو ػػن اسػػتعدمو 

 أدواو النقد في م ا و أوسو وأ م  مف انقتصار  ما أدبسن األدم.
الثقافسػػػػن متصػػػػاثبن مػػػػو النظراػػػػاو النقدسػػػػن  ومػػػػو تزايػػػػد األىتمػػػػاـ بالدراسػػػػاو

النصوصػػسن واأللسػػنسن وتثػػو و مػػا ب ػػد البنيوسػػن انطمػػ  مالػػروع النقػػد الثقػػافي الػػذ  
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ينظػػر الػػا الػػنص مػػف ثيػػث مػػا يتثقػػ  فسػػو ومػػا يتكالػػع  نػػو مػػف أنظمػػن ثقافسػػنا 
 فالنص ىنا وسيمن وأدا  ا وسيبقا النقد الثقافي مف من زاو ما ب د الثداثن.
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 المالذ الثقافً
 

س ػػد )المػػاذ الثقػػافيأ مػػف المصػػطمثاو التػػي تبناىػػا النقػػد الثقػػافي رغبػػن منػػو 
في ثماسن المثقعا و  بد في البد  مف تثديػد المسػار لمػا اصػطمثنا  مػا تسػميتو 

 بالماذ الثقافي مف عاؿ النقطتيف ا تيتيفأ
أا تاسس  مػا 2112-0931ىو مفيـو  الـ ا  تماع الفرنسي بيير بورديو) -1

عمفسػػن تػػاثره بالبنيوسػػن التكوانسػػنا وترثػػل المفيػػـو مػػف ب ػػد ذلػػؾ الػػا الدراسػػاو 
 الثقافسنا لسصبل واثدا  مف ثقوليا الميمن ذاو المنزع ا  تما ي.

ولػػـ يتر مػػو الػػا )المػػاذ  Habitusالمصػػطمل األصػػمي لػػو  نػػد بورديػػو ىػػو  -2
ـ الموسػػػػػو  فػػػػػي سػػػػػو  الػػػػػدهتور مثسػػػػػف  اسػػػػػ -فػػػػػي ثػػػػػدود  ممنػػػػػا-الثقػػػػػافيأ

أومػػف اسػػت ممو ب ػػده فقػػد اسػػت اره 22-20ص -هتابوأ)النظراػػن والنقػػد الثقػػافي
منػػػو فػػػي األكثػػػر. فػػػاكثر النقػػػاد والم نػػػيف يبقػػػوف  مسػػػو بصػػػور  أ اليػػػابيتوس أو 
األبيتوسا  مػا الػرغـ مػف ب ػض المثػاو و فػي تر متػوا ومنيػاأ العصػالص 

الطػػػػػابو -لم سالػػػػػيالوسػػػػػط ا -العصػػػػػالص الالعصػػػػػسن -ا  تما سػػػػػن النفسػػػػػسن
السػػسما  غيػػر أنيػػا   تػػ د  المقصػػود مػػف ىػػذا -السػػمو -ا  تمػػا ي الثقػػافي
 المفيـو هما سنر . 

أ  البنػػا "قػػاـ بورديػػو بنقػػد ال ولمػػن واىػػتـ بػػالت راع بماػػز  )المػػاذ الثقػػافيأ 
ا  تما سػػػػن المنت ػػػػن لػػػػو ي  م ػػػػي هػػػػامف عػػػػاص ب ما ػػػػن دوف أعػػػػر  اذ سقػػػػوؿ 

ما سن تنػته مػاذا  أ  م مو ػن مػف الميػوؿ لػةدا  والتفهيػر بورديوأ اّف البنا ا  ت
واندراؾ والالػػ ور بطرالػػ  دوف سػػواىاا وباسػػاليم دار ػػن فػػي الكػػاـ والثرهػػن همػػا 
أنيا تاتي بانمان   وا سن في م رفن ال ػالـ وتكوانػو وتصػوره وهػل ىػذه فػي رأسػو   

نما مف عػاؿ ا عػتان تتثق  مف عاؿ ما نالفو مف دراسن وت مـ و ناسن وا سنا وا  
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ا  تمػػػا ي األسػػػاس وال اقػػػاو المتوارثػػػن والتػػػي تػػػ وؿ  مس ػػػا  الػػػا توليػػػد ال ػػػاداو 
 .أ0) "والتقاليد والالفراو ا  تما سنا أو ال اماو التي تاعذ سبيميا بيف الناس

و يبت ػػد ت راػػع "وسضػػيع د. هػػراـ الػػايدؿ فػػي )صػػثسفن الصػػباحأ فسقػػوؿأ 
ثقافن سػوا  أكانػو ممارسػن يزاوليػا أـ سػمن يتصػع بيػاا المثقع هثيرا   ف مفيـو ال

 مسو نر  أّف السساسي والطبيم والمثامي والقاضي والميندس والمػدرس.. وغيػرىـ 
ها  سمارس  ما  تثقع  مسو بالعبر  والدراسن أو بالبثث والدراسن وها  مػنيـ سسػيـ 

ف التميػز وانبػداع  ػف بالتثوؿ الا الثقافي اننسػاني المهتسػم وهػا  سمتمػؾ قػدرا  مػ
أقرانو في الثقل ذاتوا وى     مس ػا  لسسػوا بثا ػن الػا مػاذ ألف  مميػـ بثػد ذاتػو 
ىػو المػاذا وساسػػت ير مػف )بورديػوأ مصػػطمل )المػاذ الثقػافيأ لن يػػم  ػف سػػ اؿ 
ذ  الػػػقيف ىػػػو أ مػػػف ىػػػو المثقػػػع ؟ وىػػػل نثػػػف بثا ػػػن الػػػا مػػػا سمهػػػف أف نسػػػمسو 

 بالماذ الثقافي؟ 
ىو بالتاكيد لسس معموقا  عرافسا  أو هالنا  ذا ميزاو عارقنا بػل ىػو  فالمثقع..

نمػػا ينػػته ثقافػػن بم يػػود فػػرد  ولدسػػو غاسػػن  دا سػػن ثقػػافي   سمػػتيف مينػػن ثقافسػػن ا وا 
اسصاؿ ذلؾ المنته الا متم   ا انو الباث لمعطام بنسن تراليد طاساف ب ػض فلػاو 

بػػػػو نػػػػوا  موا يػػػػن القبمسػػػػاو الم تمػػػػو واسػػػػتبداد السػػػػمطنا أنػػػػو مػػػػف سمتمػػػػؾ فػػػػي عطا
المتوارثػػن والمميتػػنا فيػػو يوا ػػو الم تمػػو والسػػمطن فػػي  ف وسقمػػ  ثوابػػو الطػػرفيف ا 
فػػػا بػػػد مػػػف تػػػوفير )مػػػاذ ثقػػػافيأ لػػػو  أو بنسػػػن تثتسػػػن لتسػػػوا  منت ػػػو وتروا ػػػو ا 
ومسػػاثن مفتوثػػن مػػف الثراػػن ا وىػػذا يتطمػػم ثصػػانن ثقافسػػن مػػف السػػمطن وب ػػض 

  ."فلاو الم تمو
ر بورديو مف أىـ  مما  ا  تماع في السػنواو األعيػر ا لمػا قػدـ مػف س د بيي

اسػػػػياـ وأفهػػػػار فػػػػي البثػػػػث ا  تمػػػػا ي والنظراػػػػن ا  تما سػػػػنا ولمػػػػا اتسػػػػمو بػػػػو 

                                                 
 .  22-20النظران والنقد الثقافيا د. مثسف  اسـ الموسو أ  أ0)
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دراسػػاتو مػػف سػػماو األصػػالن وال مػػ ا   تمػػاد دراسػػاتو فػػي م مميػػا  مػػا الت رهػػن 
 والم اسالن أكثر مف ا تمادىا  ما التامل وغرفن المهتم.

ر بورديػػو  ػػف مرثمػػن فػػي الفهػػر ا  تمػػا ي تتسػػـ بػػالتفهير النقػػد ا وس بػػ 
وا ىتمػػػاـ بفا مسػػػن نمػػػاذج الكالػػػع  ػػػف الم ػػػاني الذاتسػػػن لةفهػػػارا وتثميػػػل ا ػػػاد  
اننتػػػاج الثقػػػافيا وتثميػػػل الممارسػػػاو اليادفػػػنا وا  ػػػاد  اننتػػػاج فػػػي ميػػػداف الرمػػػوز 

رو و الفهػر   ػددا  مػف وتثميل البنساو ا  تما سن فمقد طرح بورديو في اطػار مالػ
 التسا  وا أىمياأ

 هيع تت دد البنساو؟ -1
 هيع ت اود انتا يا؟ -2

 ما طبس ن نس  ال اقاو التي تنظـ الموضوع مثور الدراسن؟ -3

وفػػػي سػػػساؽ ان ابػػػن  مػػػا ىػػػذه التسػػػا  وا ثػػػاوؿ بورديػػػو التوفيػػػ  مػػػا بػػػيف 
لمقاصػػد دوف الفينومينولو سػػا )الظاىراتسػػنأا والتػػي ت هػػد و ودىػػا فػػي سػػبر أغػػوار ا

 ذاو الفرد همسن. -في نظره –النظر الا  ذورىا ا  تما سنا والبنالسن التي تمثو 
 ولقد دارو أفهار بورديو األساسسن ثوؿ ثاثن مثاورأ

 األوؿ أ نس  المواقع.
 الثانيأ اليابيتوس)الطابو ا  تما ي الثقافي أو الوسط الم ساليأ.

 الثالثأ ا اد  اننتاج ا  تما ي.
ؾ أره ن أسباما   مو بورديو سثظا بمهانن متميز  في م اؿ النظراػن وىنا

 ا  تما سنا ىيأ
أنو قدـ اسياما  ممموسا  في ال دؿ الدالر ثوؿ ال اقن بيف البنػا  والف ػلا وىػو  -1

ال ػػػػدؿ الػػػػذ  ت ػػػػدد فػػػػي أواعػػػػر السػػػػب ينساو وأوالػػػػل التسػػػػ ينساو مػػػػف القػػػػرف 
 ا  تما سن. ال الرافا با تباره مسالن مف مسالل النظران

انالػػال بال مػػل انمبيراقي)الت رابػػيأ المنػػتظـا  -مقارنػػن ب يػػدنز –أف بورديػػو  -2
والتنظيػػػػػػر النقػػػػػػد ا وىػػػػػػذا ا نالػػػػػػااؿ ىػػػػػػو مػػػػػػا دف ػػػػػػو الػػػػػػا اطػػػػػػاؽ  بارتػػػػػػو 
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الالػػػػيير "النظران بػػػػدوف بثػػػػث )امبيراقيأعػػػػوا ا والبثػػػػث )انمبيراقػػػػيأ بػػػػدوف 
 نظران ىرا ".

المينسن وتسػا  تو )انبسػتمولو سنأ  ػف أنو هاف باثثا نالطا ا مف عاؿ ثساتو  -3
 )السوسيولو سنأ المالمن. ماىسن الم رفن

أف م لفػػػاو تثيػػػر القػػػارئ وتدف ػػػو الػػػا التفهيػػػر م ػػػوا وسػػػوا  اتفػػػ  القػػػارئ مػػػو  -4
بورديو أـ اعتمع م و ا فدف القارئ في النياسن ىو الرابلا ألنػو ت مػـ الػيلا  مػف 

 بورديو.
دسـ ىػػػػذه القػػػػرا   األولسػػػػن لػػػػب ض ول ػػػػل مػػػػا سػػػػب  ي  ػػػػل مػػػػف األىمسػػػػن تقػػػػ 

 المفاىسـ التي ا تمدىا المالروع الفهر  لبيير بورديو.
  Practice  مفيوم الممارسة -

تيػػتـ نظراػػن الممارسػػن بد ػػاد  ا  تبػػار لمفا ػػل ا  تمػػا يا با تبارىػػا رد  
ف ػػػل  مػػػا النظراػػػن البنيوسػػػنا التػػػي أىممػػػو النظػػػر الػػػا اننسػػػافا و  متػػػو عاضػػػ ا  

  تما ي ونتا ا  لو.لمبنا  ا 
ومفيػػػػػػـو الممارسػػػػػػن  نػػػػػػد بورديػػػػػػو يرهػػػػػػز  مػػػػػػا  اقػػػػػػن الفا ػػػػػػل بالبنػػػػػػا   

ا  تما يا وىي ال اقن التي تنتيي بػاف سقػـو الفػا موف بد ػاد  انتػاج ىػذا البنػا ا 
وبم نػػا واضػػل فػػدف بورديػػو ي هػػد  مػػا أف الممارسػػن ىػػي الف ػػل ا  تمػػا ي الػػذ  

اج البنػا  ا  تمػا يا ولػسس م ػرد أدا  أدوار سقـو فسو الفا موف بالمالارهن فػي انتػ
 بداعمو.

 Capitalمفيوم رأس المال  -
  يعفا  ما ال مسو أف هارؿ مارهس س د مف أىـ ال ممػا  الػذيف تثػدثوا  

 ف رأس الماؿا وذلؾ مف عاؿ هتابو الضعـ رأس الماؿا و ا  بورديو مػف ب ػده 
ـو رأس المػػاؿا وبم نػػا معػػالع لسثتػل أىمسػػن مماثمػػنا نظػػرا  لطرثػػو الم اصػر لمفيػػ

نسػػبسا  لمػػا طرثػػو هػػارؿ مػػارهسا فبورديػػو يػػذىم الػػا أف رأس المػػاؿ ىػػو هػػل طاقػػن 
ا تما سن سمتمكيا الفرد وس تمد  مييا في التميز والمنافسن. ورهػط بورديػو بػيف رأس 
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المػػػاؿ والم ػػػا و ا  تما سػػػنا وأالػػػار أف هػػػل م ػػػاؿ لػػػو الػػػهل عػػػاص مػػػف رأس 
ديػػػػو يتثػػػػدث  ػػػػف رأس المػػػػاؿ ا قتصػػػػاد ا ورأس المػػػػاؿ المػػػػاؿا ولػػػػذلؾ ن ػػػػد بور 

ا  تمػػا يا ورأس المػػاؿ الثقػػافيا ورأس المػػاؿ الرمػػز ا وىػػذا الالػػهل األعيػػر ىػػو 
الالػػػػػهل الػػػػػذ  تتعػػػػػذه األالػػػػػهاؿ السػػػػػابقن  نػػػػػد ادراكيػػػػػا مػػػػػف بػػػػػاقي أفػػػػػراد الم تمػػػػػو 

 وا  تراؼ بيا.
 Habitusاليابيتوس  -

تػػي ا تمػػدىا بورديػػوا وأكثرىػػا اثػػار  س ػػد مفيػػـو اليػػابيتوس مػػف أىػػـ المفػػاىسـ ال
لم ػػدؿا منػػذ أف طرثػػو ألوؿ مػػر  فػػي هتابػػو نظراػػن الممارسػػنا وس بػػر ىػػذا المفيػػـو 
 ػػػف م مو ػػػن الميػػػوؿ والتصػػػوراو التػػػي سمتمكيػػػا الفا ػػػل ا  تمػػػا يا ولقػػػد فسػػػر 

أ الم نػػا األوؿا ديػػو  مػػا أنػػو يتضػػمف ثاثػػن م ػػافال ممػػا  مفيػػـو الميػػوؿ  نػػد بور 
و ػػن النػػواته التػػي تتولػػد فػػي موضػػو م ػػيف فػػي البنػػا  ا  تمػػا يا وسالػػير الػػا م م

الم نا الثانيا سالير الا أسموم في الو ودا أو الثالن التي س تاد  مييا اننسػافا 
والم نا الثالثا سالير الا أف الميوؿ ىي ات اه أو نزوع أو رغبن. وقػد تنػوع انتػاج 

وم لفػػاو نظراػػنا بماػػو أكثػػر  بورديػػو مػػف الناثسػػن الالػػهمسن الػػا أ "مقػػا و وأبثػػاث
مقػػػػا  أا بعػػػػاؼ الم لفػػػػاو المالػػػػترهنا همػػػػا تنو ػػػػو مسػػػػاديف 261هتابػػػػا ا 25مػػػػف )

البثث التي اىتـ بيا لتالملأ الت مسـا الطبقن ا ال ملا القرابنا التايػر ا قتصػاد ا 
 المانا الفمسفنا األدما الففا القانوفا الديفا ال مـ.

سػػػن وفهراػػػن سػػػالد  فػػػي أ قػػػام الثػػػرم وارتػػػبط ىػػػذا اننتػػػاج بالػػػرون تاراع 
ال المسػػػػن الثانسػػػػنا تمثمػػػػو فػػػػي انثسػػػػار السساسػػػػاو ا سػػػػت مارانا وظيػػػػور ثرهػػػػاو 
التثػرر فػي ال ػالـا وأزدىػػار اقتصػاد ا همػا الػيدو ىػػذه الفتػر  مناعػا  فهراػا  ماػػايرا  
لمػػػا قبػػػل الثػػػرم يتمثػػػل فػػػي أزدىػػػار التو يػػػاو النقدسػػػنا والبنيوسػػػن والفينومينولو سػػػن 

ىراتسنأ في اطػار ال مػـو ا  تما سػنا وهػذلؾ سػساد  الفمسػفن الو ودسػن عاصػن )الظا
 في فرنسا.
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لقػػد هػػاف بورديػػو باثثػػا  نقػػدسا  بطب ػػوا ف مػػا الػػرغـ مػػف تػػاثير ا بػػا  الثاثػػن  
و) اسػػتوف باالػػار وسػػارترأفي الفمسػػفنا  ل مػػـ ا  تماع)مػػارهسا دورهػػاسـا فيبػػرأ
سػاا ا  أنػو هػاف ينطمػ  مػف قضػاسا عاصػن و)همود لسفػي الػتروسأ فػي األنثروهولو 

بوا قضاسا متنو ن الها وموضو ا ا وىو ما   ل المت قبػيف بالتثميػل والنقػد لتراثػو 
األنثروهولو سػػػاا  ال ممػػػيا س ػػػانوف مػػػف مالػػػهمن تاييػػػر بورديػػػو لمسػػػاراو ا ىتمػػػاـ أ
 السوسيولو ساا الترهسنا تاراس الففا األدما السساسن...وغيرىا.

يو مالرو و ال ممػي مػف ثاثػن مسػاديف معتمفػنا وىػو األمػر استعمص بورد 
الػػػػذ  أثػػػػر  نظراتػػػػو ووسػػػػو مػػػػف دالػػػػر  الػػػػمولياا الميػػػػداف األوؿأ م تمػػػػو الماػػػػرم 

وعاصن ال زالرا ثيث ت رؼ بورديو في مرثمن مبهر  مف مالػواره ال ممػي  ال رهيا
 مػػػػا النظػػػػاـ القبمػػػػي ال زالػػػػر ا واسػػػػتطاع أف ي سػػػػس بػػػػواكير نظراػػػػن الممارسػػػػن. 
الميداف الثاني أ طبس ن الم تمو الرافي الفرنسيا وعاصن مسقط رأسوا والتػي ىػي 
األعػػر  ذاو طبس ػػن عاصػػن لب ػػدىا  ػػف الثاضػػر  الفرنسػػسنا فػػي ال نػػوم الارهػػيا 
وفي أثضاف منطقن  باؿ البيرنيسػو. الميػداف الثالػثأ الم تمػو الثضػر  الفرنسػيا 

ميػػز  نسػػبسا   ػػف الثقافػػن الارهسػػن بهػػل مػػا سالػػممو مػػف عصػػالص الثقافػػن الفرنسػػسن المت
 المثسطن بيا.

 الماذ الثقافي -
 مفيـو اليابيتوسأ في هتابو )الثس ال مميأ. -
تطػػػرؽ بييػػػر بورديػػػو الػػػا مفيػػػـو )اليػػػابيتوسأ ف رفػػػو  مػػػا أنػػػو نسػػػ  مػػػف  

ا سػػػػت داداو المسػػػػتمر  والقابمػػػػن لمتثواػػػػل والنقػػػػلا بنػػػػا مبنسػػػػن مسػػػػت د  لاالػػػػتااؿ 
ومنظمػػػن لممارسػػػاو وتمػػػثاو" فػػػالماذ الثقػػػافي فػػػي د لتػػػو بصػػػفتيا مبػػػادئ مولػػػد  

وصػػساتو النيالسػػن ىػػو "الم تمػػو وقػػد اسػػتقل فػػي ال سػػـ  ػػف طراػػ  سػػيرور  الترهسػػن 
والتناللن ا  تما سن والت مسـ والتروسضا فالم تمو ىنػا بهػل قسمػو وأعاقساتػوا بهػل 

هف األالػعاص فػي مثدداو السموؾ والتفهير وا عتسار...انو ذلؾ التاراس الػذ  سسػ
 صور  نظاـ قار لمم ىاو والمواقع".
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المػػػاذ الثقػػػافي  نػػػد بييػػػر بورديػػػو دليػػػل  مػػػا قػػػو  األصػػػل فػػػي الوسػػػط  
ا  تمػػا ياوىي د ػػو  الػػا التقراػػم بػػيف الثتمسػػن ا  تما سػػن مػػف  يػػن والفردانسػػن 

داعمػػيأا هالػػع المالػػترؾ -مػػف  يػػن أعػػر ا انػػو سسػػ ا الػػا هالػػع مػػا ىو)عػػار ي
و فػػػرد ا فالبنيتػػػاف الداعمسػػػن والعار سػػػن ىمػػػا صػػػورتاف لثقسقػػػن فػػػي البثػػػث  مػػػا ىػػػ

 واثد ا لمتاراس المالترؾا ذلؾ التاراس المنقثوش في الذاو وفي األالسا .
سمثػػل المػػاذ الثقػػافي مفيومػػا  ثاكمػػا  فػػي المالػػروع النظػػر  لبييػػر بورديػػوا  

ليػػا  وقػػد ظيػػر فػػي أ مالػػو المبهػػر ا وقػػدـ فػػي هتاباتػػو المعتمفػػن ت رافػػاو   ثصػػر
ا ت هػػػػس  مػػػػ  تثمساتػػػػو وعصػػػػوبن تصػػػػوراتو  وصػػػػساغاو متنو ػػػػن ليػػػػذا المفيػػػػـو

 النظران.
لقػػػػػد أراد "بورديػػػػػو" مػػػػػف عػػػػػاؿ صػػػػػساغن ىػػػػػذا المفيػػػػػـو أف يت ػػػػػاوز ذلػػػػػؾ  

الت ارض ال مي  بيف)الموضو سن والذاتسنأا الذ  سمثل  قبو في سبيل تطػور  مػـ 
فتػػػػػػػرض أف الواقػػػػػػػو ا  تمػػػػػػػاع وانطاقػػػػػػػو  فػػػػػػػاؽ أوسػػػػػػػو. فالنز ػػػػػػػن الموضػػػػػػػو سن ت

ا  تمػػػا ي يتكػػػوف مػػػف م مو ػػػن مػػػف ال اقػػػاو والقػػػو  التػػػي تفػػػرض نفسػػػيا  مػػػا 
الفػػػا ميفا و  تمتفػػػو بثػػػاؿ الػػػا اراد  ىػػػ    الفػػػا ميف وو ػػػييـا واسػػػتنادا  الػػػا ذلػػػؾ 
ينباي  ما  مـ ا  تماع أف سقتفػي أثػر "دور هػاسـ"في ادراؾ الظػواىر ا  تما سػن 

الموضػػو سن" التػػي تثػػدد سػػموؾ األفػػراد واسػػت اباتيـا  هاالػػسا  والترهيػػز  مػػا الػػنظـ"
و ما النقسض مف ذلؾ تاعذ النز ن الذاتسن مػف ىػذه ا سػت اباو أساسػا  ليػاا فوفقػا  

وىارولد  ار فنسهل لػسس الواقػو ا  تمػا ي ا  ال ػدد  H.Blumerليرهرو بمومر 
الم ػػػاني  الكمػػػي مػػػف التفسػػػيراو الامتناىسػػػن لةثػػػداث ثيػػػث يتفا ػػػل األفػػػراد وفػػػ 

 المتفقيف  مييا.
س تقػػػد بورديػػػو أف الت ػػػارض بػػػيف الموضػػػو سن والذاتسػػػن ىػػػو أمػػػر مصػػػطنو  
فثمن  اقن  دلسػن بػيف الموضػو سن والذاتسػنا ولػذا ينباػي أف  Mutilatingومالوه 

بػػيف الموضػػو سن والذاتسػػنا ومػػف أ ػػل  Synthesisسصػػوغ  ممػػا  ا  تمػػاع تولسفػػا  
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سػػاتي  Conceptual arsenalنن مفاىسمسػػن تثقيػػ  ذلػػؾ فقػػد صػػؾ بورديػػو ترسػػا
 اليابيتوس في مقدمتيا.

سقوؿ بورديوأ لقد طػورو مفيػـو اليػابيتوس لمػدمه بػيف البنػا الموضػو سن  
لمم تمػػو واألدوار الذاتسػػن لةفػػراد الػػذيف س سالػػوف فسػػوا اف اليػػابيتوس ىػػو م مو ػػن 

 ػػػل فػػػي مػػػف ا سػػػت داداو وصػػػور مػػػف السػػػموؾ سهتسػػػبيا األفػػػراد مػػػف عػػػاؿ التفا
 الم تموا وس هس المفيـو معتمع األوضاع التي سالاميا الناس في م تم يـ .

فاليػػػػابيتوس ىػػػػو نظػػػػاـ مػػػػف العطػػػػط الوا سػػػػن وغيػػػػر الوا سػػػػن فػػػػي التفهيػػػػر  
واندراؾ وا ست داداو التي ت مل هوسػسط بػيف البنػا "الموضػو سن " والممارسػن... 

ما سػػن والثقافسػػنا ألف األفهػػار وسفسػػر اليػػابيتوس  ممسػػن ا ػػاد  انتػػاج اليسمنػػن ا  ت
واألف اؿ التي يولدىا تتوا ـ مو النظـ الموضو سن أو الػنظـ التػي سمهػف ماثظتيػا 
ٍ  )ت رابسػػػػا أ فػػػػي الواقػػػػو ا  تمػػػػا ي. وهػػػػذلؾ فػػػػدف مصػػػػطمل اليػػػػابيتوس  امبيراقسػػػػا 
سسػػػتعدـ فػػػي الد لػػػن  مػػػا م مػػػوع ا سػػػت داداو ال سػػػدسن والذىنسػػػن الدالمػػػن التػػػي 

 مسػن التنالػلن ا  تما سػن لمفػردا والتػي ت  ػل منػو فػا ا  ا تما سػا  تترتػم  مػا  م

Social agent فػػػػػي اطػػػػػار ثقػػػػػل أو م ػػػػػاؿ ا تمػػػػػا ي م ػػػػػيفا وت مػػػػػل ىػػػػػذه
ا فيػػػػػػػي مولػػػػػػػد  generativeا سػػػػػػػت داداو با تبارىػػػػػػػا نظامػػػػػػػا  لمعطػػػػػػػط المولػػػػػػػد  

 سػػػػتراتي ساو تكػػػػوف مطابقػػػػن  مػػػػا نثػػػػو موضػػػػو ي لمصػػػػالل م لفييػػػػاا وتتالػػػػهل 
او مػػف عػػاؿ تصػػور فلػػن م ينػػن مػػف األفػػراد وتالػػرهيـ لػػنمط م ػػيف مػػف ا سػػت داد

أنمػػػػػػػان الو ػػػػػػػودا ولػػػػػػػذلؾ يتوسػػػػػػػط مفيػػػػػػػـو اليػػػػػػػابيتوس بػػػػػػػيف البنػػػػػػػا الموضػػػػػػػو سن 
والممارساو؛ ألف وظسفتػو ىػي أف يت ػاوز الت ػارض بػيف الػو ي والاو ػيا بثيػث 

فػػي  سمهػػف القػػوؿ اف الواقػػو ا  تمػػا ي يو ػػد مػػرتيفأ فػػي األالػػسا ا وفػػي األذىػػافا
الثقػػوؿ وفػػي اليػػابيتوسا عػػارج الفػػا ميف وداعميػػـا ونتي ػػن لػػذلؾ س بػػر اليػػابيتوس 
 ػػف مواقػػع يػػتـ فييػػا اسػػتدماج الواقػػو العػػار ي بالنسػػبن لمفػػردا والت سػػيد العػػار ي 

 لذاتسن ذلؾ الفرد.
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اف ثمػػػػن  اقػػػػن تبادلسػػػػن بػػػػيف قػػػػدراو الفػػػػرد واسػػػػت داداتو)هما تت مػػػػا  فػػػػي  
تمػػػػا يا فاليػػػػابيتوس هم مو ػػػػن مػػػػف البنػػػػا الم رفسػػػػن ممارسػػػػاتوأوهيف البنػػػػا  ا  

واندراكسػػػن المسػػػتدم ن يػػػتـ انتا ػػػو فػػػي بيلػػػن ا تما سػػػن مثػػػدد ا وىػػػذه البيلػػػن س ػػػاد 
واسػػتنادا  الػػا مػػا  generativityانتا يػػا مػػف عػػاؿ قػػدر  اليػػابيتوس  مػػا التوليػػد 

سػػػػب  فػػػػدف اليػػػػابيتوس لػػػػسس مرتبطػػػػا  بتصػػػػوراو األفػػػػراد وعصالصػػػػيـ وات اىػػػػاتيـ 
الالعصػػػسن فقطاولكنػػػو مػػػرتبط أسضػػػا  با سػػػت داداو ال م سػػػن مثػػػل أنمػػػان التفهيػػػرا 
واندراؾا والتقدير والممارسنا ولذلؾ فدف اليابيتوس ي ثر في األف ػاؿ اليومسػن مثػل 
التذوؽا والمابسا واألثاثا والففا و اداو ا سػتياؾا وأنالػطن وقػو الفػراغ ألنػو 

 نتاج ظروفو الموضو سن ذاتيا.
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 اع الهوٌات ... الذات فً مواجهة اآلخر صر

ت ػػد الػػذاو هينونػػن انسػػػانسن صػػار  تتمػػاىا مػػػو ذاو  م سػػن أكبػػر منيػػػا  
أ فاننسػػػػػاف انمػػػػػا يبػػػػػدأ بػػػػػددراؾ ذاتػػػػػو ضػػػػػمف مهػػػػػوف Indentityتتمثػػػػػل بػػػػػػ)اليوسن 

م تم ػي ذ  مامػل ثقافسػن عاصػن ومميػز  ا ومنػو يتػزود بالنظػاـ ألقسمػي والثقػػافي 
أ نسػػبسا همػػا سػػالر الصػػور ا عراػػن Egoسصػػبل مفيػػـو األنػػا ) ال ػػاـ وهيػػذا الم نػػا

فضػػػا  ػػػف أف اف الفػػػرد سػػػي د نفسػػػو ممزمػػػا لثظػػػن و دتػػػو بقبػػػوؿ مفػػػاىسـ وأنظمػػػن 
هثيػػر  لػػـ سسػػيـ فػػي صػػنا تيا ب ػػد ا هالماػػن واألدم ونظػػاـ الػػز  وقوا ػػد السػػموؾ 

ىوسػػػن  وغيرىػػػا . يبػػػدو ترتيبػػػا  م هوسػػػا  وقيراػػػا  أسضػػػا ىػػػذا الػػػذ  سقضػػػي بػػػاف تولػػػد
اننسػػػاف قبػػػل و دتػػػو لكػػػف اليوسػػػن ىػػػي هػػػل مػػػا سالػػػعص الػػػذاو وسميزىػػػا وىػػػي فػػػي 
األساس ت ني التفرد ))أنيا السمن ال وىران ال امن لثقافن الم مو ن واليوسن لسسو 
منظومن  اىز  ونيالسن انما ىي مالروع منفتل  ما المستقبل أ  مالروع متالػابؾ 

ثماسػػن الػػذاو الفردسػػن وال ما سػػن مػػف  مػػو الواقػػو والتػػاراسا لػػذا فػػاف وظسفتيػػا ىػػي
 .  أ0) وامل الذوبافأأ

فيػػي لسسػػو الػػانا بايولو سػػا ينتقػػل  بػػر قنػػواو وراثسػػن )  ينسػػن أ همػػا اف 
سػػمتيا القسػػران لسسػػو  زمػػن لم مسػػو ا وتاثيرىػػا فػػي الفػػرد يتفػػاوو بثسػػم مسػػتواه 

مػف ثػـ الفهر  ووض و النفسي ومرثمن ال مران ا أف اليوساو تالبو الكالف الثػي و 
أف اليوسػػن ))تقضػػي تمثيػػل الػػذاو أ ىػػومي بابػػا )فيػػي تمػػر بمراثػػل مت ػػدد  وا هػػد 

في نظاـ ا عران المولد لمتبايفأأ والعرافػاو الالػ بسن مػثا  لػسس بمقػدورىا أف تقػدـ 
ا عر المعتمػع أ  أف الت صػم لم ما ػن   الها  ما لتمثيل األنا ا  بمراقبن صور 

 فل  مػو  مفػارؽ ذ  مسػثن مقدسػن ولػف ساػدو مػيدفو باليوساو ألف تكتسي بمممػ
نيػػا مػػو هػػل مػػا تسػػتند السػػو  نالسػػيل التصػػدي  بػػاف اليوسػػ غيػػر قػػادر  فػػي الواقػػو ا وا 

                                                 
ي م يػػدا مرهػػز دراسػػاو االػػهالسن الت ددسػػن فػػي الفهػػر السساسػػي الم اصػػرا ثسػػاـ الػػديف  مػػ   أ0)

 .  085أ 2101الوثد  ال رهسنا بيروو 
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مف ثقال  واثباتاو لسسػو بب يػد  تمامػا     ػف ا عتػراع و   ػف العسػاؿ نفسػو بػل 
أف الػػػواىد  ديػػػد  ت هػػػد أف ب ػػػض مسػػػتوساتيا قػػػد يت ػػػرض الػػػا ا ضػػػمثاؿ وقػػػد 

صػػػػالل مسػػػػتو   ديػػػػدا ))ولكػػػػف النظػػػػر  الناقػػػػد  تكالػػػػع  ػػػػف أف اليوسػػػػاو يي ػػػػر ل
. ومػف األولػا التعمػي  ػف  أ0)ال وىران يت ذر همما أثسو بالمزاثمن والمنافسػنأأ

 قمسػػػػن ا ناػػػػاؽ المهػػػػرس لميوسػػػػاو وال ػػػػزوؼ  ػػػػف الموا يػػػػن وال دالسػػػػن والتفرقػػػػن 
 وا ست ا . 

اؿ تمثيػػل األنػػا بوصػػفيا مرهػػزا وغالبػػا  مػػا تقػػدـ الثهاسػػاو الالػػ بسن ا واألمثػػ  
مثوراا ثتا في لثظاو الض ع التػي قػد تنتػام اليوسػن ا والمتعيػل سمػد التعييػل 
وسسػػتمد منػػو وىهػػذا سسسػػيـ أثػػدىما فػػي صػػنو ا عػػر و مػػا قػػدر تالػػارؾ انسػػانيف 
بثد مف الثدود التي ستدعل فسما ب د و ييما بمفيـو اليوسن هػالنوع والمػوف والماػن 

ل الػػػػػير  ... سسصػػػػػبثاف اقػػػػػرم لب ضػػػػػيما واتبػػػػػاد ف مالػػػػػا ر وال ػػػػػرؽ والػػػػػديف وا
الت اطع والتكافل. أف القرم والمالػاكمن يػوفراف لانػا مػاتبقا تمػل  مػا نالػدانو أ  
وىو الال ور باألماف  ما نقسض ذلؾ تسور اليوسن نفسيا ممف يبدو ليا معتمفػا ا 

ضػػو  ذلػػؾ  فالب ػػد والمعالفػػن يولػػداف نقػػسض األثاسػػسس المتقدمػػن بالضػػرور  ا فػػي
سمهػػف اف يػػنيض العػػوؼ مػػف ا عػػر المعتمػػع فػػي لثظػػاو الموا يػػن أو ضػػ ع 
 اليوسنا فيتـ تمثيمو بالهل سمبي أو يدفو غرور لثظن القو  ننتاج الصور  ذاتيا. 
ومػػػا أف أصػػػبل ممهنػػػا  لم ما ػػػاو الدينسػػػن والطالفسػػػن وانثنسػػػن بػػػاف تصػػػور 

ن وأف يػػزداد و ييػػا بتػػاراس نفسػػيا ه ما ػػن تنتقػػل أعبارىػػا وم راػػاو ثساتيػػا بسػػر 
وموروث عاصيف بياا ثتا ولدو اليوسن الثصران الدينسن أو القومسنا ))ولـ سهف 
مػػف الميػػـ أف تسػػتند  ناصػػر ىػػذه اليوسػػن أو  ناصػػر عطابيػػا الػػا أسػػس ثقسقػػنا 

ألف هثيػػػرا  مػػػف  ناصػػػر   ػػػي متصػػػورا و ناصػػػرىا متصػػػور  أسضػػػا  فاليوسػػػن ىػػػي و 
ا مف أصوؿ هردسن أو ترهمانسن .. ومف  يػن أعػر  الثرهن القومسن ال رهسن انثدرو 

                                                 
   . 21أ 2115المارما  –الثقافن التمفزاونسنا د.  بد ي الاذاميا المرهز الثقافي ال رهي    أ0)
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فبػػالرغـ مػػف أف اليوسػػاو ىػػي فػػي أصػػميا ثصػػران واسػػت السن فقػػد سػػاىمو  وامػػل 
داعمسػػن وعار سػػن فػػي تفػػاقـ النز ػػاو الثصػػران وال دوانسػػن لميوسػػاوا وفػػي تثواميػػا 

 . أ0)الا مسوغاو انقساـ وثرم وعصومن وتوترأأ
أنظمن ا واف أبسط أالهاؿ النظاـ تستند وانبني النظاـ الم رفي  ما وف  

الػػا ماسسػػمسو )فوهػػوأ التالػػابياو وا عتافػػاو وقػػد أر ػػو فوهػػو مفيػػـو اليوسػػن الػػا 
ىػػػػذا النظػػػػػاـ نفسػػػػػو ا وناثػػػػػن أف الثقافػػػػػن ال رهسػػػػػن التراثسػػػػػن أدرهػػػػػو أف لممالػػػػػاكمن 
وا عتاؼ  اقن صمسمسن بالتواصل بما سفيـ منو أف غسام امهانسػن التواصػل قػد 

 نػػو  ثػػار سػػمبسن اذ تقػػل  نػػدىا فػػرص الثػػوار والتفػػاىـ مػػو ا عػػر .  رهسػػا تػػن ـ 
اسضا تػـ تبنػي المالػاكمن وا عػتاؼ هػاداتيف قػادرتيف  مػا تفسػير ظػواىر سصػ م 
ت ميل مسبباتيا ا وأف وقػوع الطيػر  مػا الػهمو ا وان ػذام الالػي  لالػبييو  ممتػاف 

بػػػيف المػػػرأ   فػػػي ذىػػػف  ػػػالـ أديػػػم هػػػاف مػػػف أالػػػير مػػػف هتبػػػوا فػػػي موضػػػوع الثػػػم
والر ل وىو ير  أف ما ي مو المثم بمثبوبو انما ينبو مف تالػاكميما أصػا ذلػؾ 
ىػو ابػف ثػـز األندلسػػيا أف الثػم الػ ور مثممػػا الكراىسػن ومػو هػػل مػا يعتزنػاه مػػف 
 واطع ت  ميما ب يديف في الظاىر  ف المنثا الت راد  لمم رفن فػدف األبثػاث 

م رفػػػػػن واألثاسػػػػػسس ال اطفسػػػػػن سالػػػػػترهاف ال ديػػػػػد  فػػػػػي فمسػػػػػفن الالػػػػػ ور ت ػػػػػد أف ال
ب اقاو تبادلسن تاراعسا ا ظّل تصارع اليوساو أمرا    سبيل لت ػاوزه ومػا الػرع مػف 
ضػػوابط دينسػػن وقانونسػػن و رفسػػن لػػـ سسػػتطسو ثسػػـ التنػػازع  مػػا نثػػو نيػػالي وهانػػو 
قػػو  األنػػا لػػف تصػػبل ممهنػػن ا  بتػػوىيف ا عػػرا وأف نالػػدانيا مرتبػػن األفضػػمسن قػػد 

ا الػا انفػران وا نتكػاس وا ناػاؽ مػا هػاف سصػفو )البيرونػيأ مػف سػموهساو ي رى
الت صػم لمم تمػػع والط ػػف فػػي المعتمػع  نػػدما بقػػي فػػي الينػد سػػنواو هثيػػر  رهػػز 
قبل ثديثو  ف الثقافن اليندسن  ما اعتاؼ المان وتبايف ال رؼ الم تم ي سسمسو 

                                                 
مف ال ما او المت اسالن )في اليوساو المتصػار نأا د. بالػير موسػاا  راػد  البسػافا ال ػدد    أ0)

 . 6أ 22/5/2103في  0081
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سا  تبػػدو فسػػو األنػػا مبػػرا  مػػف هػػل )دراػػداأ فػػي نقػػده لمفهػػر الارهػػي تمرهػػزا منطقسػػا  ضػػد
نقسصن وا عر مالب ا  بالنالػو ا ولقػد طػرح د. ه  ابػد ال ػابر  مسػالن اليوسػن فػي 
ال ػػراؽ وقػػاؿ فػػي ت راػػع لميوسػػن بهونيػػا )) بػػار   ػػف دوالػػر تمثػػل هػػل واثػػد  منيػػا 
)األنػػاأ التػػي تيػػسمف فػػي وقػػو مػػف األوقػػاو فػػدف األنػػا  نػػدما تتمرهػػز فػػي دالػػر  مػػف 

هػػدالر  المدينػػن .. فدنيػػا تتعػػذ مػػف الػػدوالر األعػػر  ) عػػر ليػػاأ مثػػل دالػػر   الػػدوالر
الثػػي ودالػػر  البمػػد .. الػػس .. وثينمػػا نقػػوؿ أف الالػػس ن والسػػنن واألكػػراد .. الػػس هػػل 
واثد مف ىذه األطراؼ يتثدد عاؿ  اقتو بػاألطراؼ األعػر ا أفػا سصػل القػوؿ 

عرأ السني أو ال هس؟ وال وام ىنػا اّف )األناأ الالس ي مثا  يتثدد مف عاؿ )ا 
 ف دالر  مف دوالر اليوسنا وىي دالر  المذىم الدينيا ومو أف ىػذه الػدالر  تم ػم 
دورا  عطيرا  في الصػرا او ا  تما سػن والسساسػسنا ثيػث يمػبس الالػاف ا  تمػا ي 
والسساسي لباس مذىم دينػيا فدنيػا   تالػهل ىوسػن بمفردىػا فالصػرا او المذىبسػن 

سػػن تستالػػر  أسضػػا  داعػػل المػػذىم الواثػػدا و نػػدما هػػاف الصػػراع بػػيف الالػػس ن الدين
والسنن ميسمنا  في تاراس انساـ عاؿ القروف الوسطا  ّد م رعو الفػرؽ فػي هػل 
مف السنن والالػس ن  ػددا  مػف الفػرؽ وقػد وصػل م مػوع فػرؽ الالػس ن الػا مػا سقػرم 

فقػػط أمػػا السػػنن فقػػد  ػػّدوا مػف ثاثػػيف فرقػػن منيػػا سػػبو فػػرؽ تنػػدرج تثػػو )انمامسػػنأ 
منيا ثاث فرؽ هبر  ىي )الم تزلنا وال برانا والصفاتسنأ وهل واثد  منيا تضػـ 
فرقػػػػػا  متفر ػػػػػن أو منالػػػػػقن منيػػػػػا فصػػػػػاروا  الػػػػػراف فرقػػػػػنا ىػػػػػذا انثصػػػػػا  قػػػػػاـ بػػػػػو 
الاليرسػػتاني فػػي القػػرف السػػادس الي ػػر  ومنػػذ ذلػػؾ الوقػػو انقرضػػو فػػرؽ وقامػػو 

تقػػـو  مػػا تفتيػػو اليوسػػاوا فػػي الوقػػو الػػذ  س تقػػد فػػرؽ  ديػػد ا فالمػػذاىم الدينسػػن 
فسػػو أصػػثابيا أنيػػـ يبنػػوف ليػػـ اليوسػػن والػػديف ههػػل سالػػهل ىوسػػن بالمقابػػل مػػو ديػػف 
 عرا فانساـ سمهػف القػوؿ  نػو انػو ىوسػن المسػمميف ولكػف فقػط فػي موا يػن ديػف 
 عػػر هالمسػػػسثسن والييودسػػػن أمػػػا داعػػػل انسػػاـا فمسسػػػو سػػػو  ىوسػػػن واثػػػد  تضػػػـ 

مميف  مس ػػػػا ا بػػػػل ىنػػػػاؾ ىوسػػػػاو داعػػػػل انسػػػػاـ ب ضػػػػيا سساسػػػػي )الدولػػػػنا المسػػػػ
الػػوطفا الثزمأوب ضػػيا ا تمػػا ي )القبيمػػػن وال ػػرؽأ ... الػػس وقػػػل مثػػل ىػػذا فػػػي 
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الدساناو األعر ا بما في ذلؾ مػا هػاف منيػا أقػل  المسػن فػي انسػاـ. وم رفػن اف 
ل واثػد  ت تبػر نفسػيا الفرؽ المذىبسػن الدينسػن   تتػردد فػي تكفيػر ب ضػيا ب ضػا  هػ

الممثمن وثػدىا لمػديفا ثػدث ىػذا فػي انسػاـا وفػي ىػذه الثػاؿ يتثػوؿ الػديف مػف 
 . أ0) امو لةمن الا مفرؽ لياأأ

وعاصػػن األمػػر أف ثػػراؾ اننسػػاف غيػػر منفصػػل  ػػف منظومتػػو الم رفسػػن 
اف أ  الػػهل لمم رفػػن ىػػو مثصػػمن ادراكسػػن تنػػدغـ فييػػا مامػػل مػػف ىواتػػو ا وهػػاف 

د ثمل هثيرا  مف الرموز الدينسن التي تتعذ صورا  مت دد  وىػو ي هػد غسػام )يونفأ ق
الثػػػدث المنػػػته لمصػػػور  وا نطبػػػاع  ػػػف الػػػو ي   س نػػػي بالضػػػرور  مثػػػوه همسػػػا ا 
فعػػػزاف الاو ػػػي سمهػػػف أف سمػػػد اننسػػػاف فػػػي لثظػػػن مػػػا بالثػػػدث المنتيػػػي لس يػػػد 

  مػف ىػػذا القبيػػل انتا يػا بمصػػداو تمنػو ا عػػر مػػف الػذوباف فػػي وسػطيا بػػا ا ػػرا
سػػسادو بوسػػو ا عػػر أف يتمتػػو بمػػا تػػوفره مػػف ثقػػوؽ مػػف غيػػر أف سالػػارهيا ثمػػل 

 األ با  وقد س مل  ما تقوسضيا مف الداعل.
لػػسس ثمػػن منطقػػن فػػي ال ػػالـ أكثػػر ت ددسػػن وتنو ػػا  اثنسػػا  أو مػػذىبسا  وطالفسػػا  

اليوسػػاو  مػػف المالػػرؽ ال رهػػي انسػػامي وال ػػراؽ منيػػا بالتاكيػػدا ثػػـ ا تاثػػو راػػاح
الثديثن في أغمم القار  األورهسنا ولـ سهف الت دد انثني والديني سقػل  ػف المالػرؽ 
ال رهػػػػي انسػػػػامي ولكػػػػف الثػػػػروم الدينسػػػػن والقومسػػػػن األورهسػػػػن هانػػػػو مػػػػف ال نػػػػع 
والقسػػػو  بثيػػػث قضػػػو  مػػػا هثيػػػر مػػػف مامػػػل التنػػػوع والت ػػػدد فػػػي الػػػدوؿ القومسػػػن 

 . أ2)سا األورهسن الثديثن هما ير  د. بالير مو 
ومػػػػػو زمػػػػػف  صػػػػػر الصػػػػػور  وثقافػػػػػن مػػػػػا ب ػػػػػد الثداثػػػػػن ثيػػػػػث الفسسفسػػػػػا  
ا  تما سن ظيرو مرثمن انف ار اليوسػاو وظيػور اليػوامشا مقابػل اىتػزاز المػتف 
.. فمػػػو الفػػػتل الفضػػػالي الثػػػر هانػػػو الصػػػور  مسػػػا دا  قوسػػػا   مػػػا ب ػػػث اليوسػػػاو 

                                                 
 اليوسن الثقافسن... الوطف األمن الدولنا د. ه  ابد ال ابر ا مسثوم مف البهن النو.    أ0)
ا 0081ينظػػػػػػػػرأ ال ما ػػػػػػػػاو المت اسالػػػػػػػػن الػػػػػػػػا اليوسػػػػػػػػاو المتصػػػػػػػػار نا  راػػػػػػػػد  البسػػػػػػػػاف ع   أ2)

 . 6أ 22/5/2103
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  م ػا  بقػدر مػا سهونػاف الساكنن وتسعينيا مف ب ػد ىػدو ... غيػر أف اليوسػن والػذاكر 
نب ا  اليامسا  فدنيما أسضا  سقتاف واوق ػاف الػذاو فػي الػرؾ التػازاـ والتػاثسـ لمػا يػر  

 . أ0) بد ي الاذامي 
ت سش في ال راؽ  ما او دينسن تنتمي الا هل الكنػالس المسػسثسن تقرابػا  
يف الالػػرقسن والارهسػػػنا وىنػػاؾ  ما ػػػن ييودسػػن وس ػػػسش مسػػمموف سػػػنن والػػس ن مػػػوز 

 ما اثنسػاو معتمفػن بػل ىنػاؾ  بػد  لمالػسطاف وطوالػع باطنسػنا همػا س ػسش  ػرم 
وهرد وأتراؾ وفرس و ما او اثنسػن أصػارا لػـ تػزؿ تثػافن  مػا لاتيػا وتقاليػدىاا 
ألف دوؿ انسػػاـ لػػـ تتػػبف سساسػػن تدعمسػػن فػػي ثسػػا  والػػ وف ال ما ػػاو المعتمفػػنا 

ع مػػف ثػػـ تنظػػسـ الػػ وف وقػد و ػػد هػػل مػػف ىػػذه ال ما ػػاو فضػا ه العػػاص واسػػتطا
ثساتػػػو طبقػػػا  لالػػػروطو وتالػػػرا اتوا ولكػػػف دعػػػوؿ المسػػػمميف فػػػي ال صػػػر الثػػػديث 
وت رض  ما اتو لرااح اليوساو وضو نياسن لمنظػاـ القػدسـ وأدعػل الػ وم الالػرؽ 
و سسما ال راؽ ثقبن غيػر مسػبوقن مػف الصػراع والتػدافو الػداعميا ولػـ سهػف الػو ي 

نتي ػػػػن طبس سػػػػن وثتمسػػػػن  نيسػػػػار الم سسػػػػاو  المتزايػػػػد باليوسػػػػن مسػػػػالن عسػػػػار بػػػػل
التقميدسن بسبم وسالل ا تصاؿ الثديثػن هالفضػالساو وا نترنػو والموبايػل ولبػروز 

 .  أ2)فهر  التمثيل السساسي ب د انتيا  السمطن المرهزان 
وابػػدو أننػػا نمػػر بمرثمػػن  ديػػد  بسػػبم  صػػران وسػػالل ا تصػػاؿ انف ػػرو 

لثقافػػػاو الميسمنػػػن مػػػف  انػػػم  عػػػرا ))وهػػػدو فييػػػا اليوسػػػاو مػػػف  انػػػم وتثفػػػزو ا
الثاؿ هاف ال مسو سهرىوف ال مسو وسثاذروف ضميـ وسقصػونيـا ونثػف  ػز  مػف 
ىذا ال الـ نتاثر بو ونالارهو الم بن.. فاألنا مقابل اليػو ثيػث ي ػر  تاييػم ا عػر 
 مػػدا  وقصػػدا  وتثوامػػو الػػا هػػالف ىامػػي وا ػػر  تالػػعسص صػػفاتو ثسػػم الػػرون 

                                                 
  .  096ا 069أ 2100المارما  –ينظرأ الفقسو الفضاليا المرهز الثقافي ال رهي   أ0)

ا فػػي 0081ينظػػرأ مػػف ال ما ػػاو المت اسالػػن الػػا اليوسػػاو المتصػػار نا  راػػد  البسػػاف ع    أ2)
 . 6أ 22/5/2103
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ا أ0)ا ىػػي الثضػػور المطمػػ  وسػػسهوف القػػوؿ ىنػػا ثهمػػا  ولػػسس رأسػػا أأالػػذاو بمػػا أنيػػ
ومػػف أ ػػل ذلػػؾ أنػػو فػػي  صػػر الصػػور  وا تصػػا و الثديثػػن وال ولمػػن  مػػا و ػػو 
العصوص ))أنو بد   مف الكاـ  ف ىوسن دينسن ينباي الكاـ  ف اليوسن الثقافسػن 

ا فػػالمفهر أ2)لرىػػاأأوسػػسهوف الػػديف أو المػػذىم الػػديني  ػػز ا  منيػػا أو دالػػر  مػػف دوا
 مي ثرم   ينهر الفضل الم رفي لثقافن )ا عرأ  ما مسػاره الفهػر ا ألنػو مػف 
المفهراف الذيف سثسنوف صػساغن أفهػار ا عػر الوافػد  السػو فػا ينهرىػا و  يرفضػيا 
و  يتنهػػػػر ليػػػػا أبػػػػدا ا انػػػػو مفهػػػػر يػػػػرفض أف سصػػػػنع ضػػػػمف د ػػػػا  ال قالػػػػد ا مػػػػر  

 و السػػػػو ىػػػػو فهػػػػر انسػػػػاني   ىوسػػػػن لػػػػو و  وطػػػػف و  والناىسػػػػنا والفهػػػػر الػػػػذ  يػػػػد
 .أ3) نسسن

 التعددية الثقافية واليوية
لقػػػػد تبنػػػػا النقػػػػد الثقػػػػافي مصػػػػطمثا  لػػػػو  اقػػػػن بتنػػػػوع اليوسػػػػاو الثقافسػػػػػن 
وعصوصػػػيتيا ب ػػػد أف التفػػػو الػػػا الثقافػػػاو اليامالػػػسن والفلػػػاو الالػػػ بسن واألطسػػػاؼ 

ت ػػاوز هػػل مػػا ىػػو م سسػػاتي مػػتثهـ ا  تما سػػن الدينسػػن والمذىبسػػن وانثنسػػنا بػػل 
سمطوسا  وفهراا  أ نػي )الت ددسػن الثقافسػنأ ففػي الاػرم وفػي ظػل ىػذا التو ػو  ػا و 
))الت ددسن الثقافسن لتضرم  ما المرهزان الثقافسن ذاو الو اىن الراسعن مف ثيػث 
ىػػي ثقافػػن ذهوراػػن غرهسػػنا وفػػي موا يػػن ىػػذه السػػماو الميسمنػػن والمت اىمػػن لتعػػر 

تػػػػاتي الت ددسػػػػن الثقافسػػػػن لتطػػػػرح قضػػػػسن الثقافػػػػن بوصػػػػفيا ذاو تكوانػػػػاو  واألعػػػػر  
مت ػػدد ا هالنسػػوسن والسػػود وال ناصػػر البالػػران األعػػر  التػػي لسسػػو بسضػػا  ولسسػػو 

ا فالت ددسػػػن الثقافسػػػن ت نػػػي أ4)ذهوراػػػنا ولػػػـ تكػػػف فػػػي التسػػػار الم سسػػػاتي الرسػػػميأأ
                                                 

 .  041الفقسو الفضاليا  بد ي الاذاميأ    أ0)
 اليوسن الثقافسنا الوطف واألمن والدولنا د. فيد  ابد ال ابر ا مسثوم مف ا نترنو.   أ2)
   . 227ثنأ ينظرأ الثداثن وما ب د الثدا  أ3)

 –النقد الثقافي قرا   في األنساؽ الثقافسن ال رهسنا  بػد ي الاػذاميا المرهػز الثقػافي ال رهػي   أ4)
 . 40أ 2110المارم 
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   ما المستو  الفػرد  ال سش المالترؾ ألطساؼ ا تما سن مت دد  ولثقافاو مت دد
والفلػػو  والقػػوميا وهػػل منيػػا لػػو ىواتػػو التػػي اكتسػػبيا  بػػر التػػاراس ثتػػا صػػارو 
 ز ا  مف تكوانيا وتاراعيا ومن زاتيا بهل قسميا ورموزىػا ممػا سسػميا بيوسػن ثقافسػن 
عاصن بيا ولكف في اطار الت ددسنا و  بد مف الت انس و دـ طاسػاف ثقافػن ىوسػن 

ف الم  تمػػػو المتنػػػوع الثقافػػػاو سفتػػػرض بػػػو اثتػػػراـ  مسػػػو اليوسػػػاو  مػػػا اعػػػر ا وا 
المت اسالػػػن فسػػػو ب يػػػدا   ػػػف التصػػػادـ والتقوقػػػو وا نطػػػوا  ثػػػوؿ الػػػذاو ونبػػػذ ا عػػػر 

 وتيمسالو. 
اّف أصػػػثام مالػػػاراو الثداثػػػن وال قانسػػػن  مػػػييـ أف ينفتثػػػوا  مػػػا التنػػػوع 

والػديني والم رفػي  الثقافي والت ددسن ا  تما سن مف ثيث ا نتمػا  ال رقػي والفلػو  
))فػػػػنثف اليػػػػـو أمػػػػاـ  ػػػػالـ  عػػػػرا ىػػػػو  ػػػػالـ اننسػػػػاف المػػػػواطف ال ػػػػالمي وانباػػػػي 
ا نعران ضمف ذلػؾ ال ػالـ بصػور  مباالػر ا لنهػوف فػا ميف فػي تالػهيمو ومالػارهيف 
فػػي بمورتػػو اف زمننػػا زمػػف المالػػارهن ال المسػػن لكػػل هػػالف بالػػر  فا ػػلا ميمػػا هانػػو 

 .  أ0) نسيتو وانتما اتوأأ
يوسػػػن الثقسقسػػػن والف الػػػن لسسػػػو مػػػا سممكػػػو المػػػر  أو س طػػػي لػػػوا انيػػػا اف ال

لسسو هسانا  ما ورالسا  انما ثمر  ال يد الممارس وا الػتااؿ  مػا الم طػا الو ػود  
ن ػازاوا انيػا صػنا ن وتثواػل بقػدر مػا  بهل أب اده مف أ ل تثوامػو الػا أ مػاؿ وا 

لذ  يدفو ىذا ال دد الكبيػر ىي بنا  وتالهيل. ول ل مما يثير التسا ؿ ىنا ىو ما ا
مف األالعاص والفلاو الا ارتكػام ال ػرالـ باسػـ ىػواتيـ الدينسػن وانثنسػن والقومسػن 
ببرود وقنا ن؟  وىل هانو األمور ت ر   ما ىذا المنػواؿ منػذ ف ػر التػاراس؟  أـ 

 أف ىنالؾ ثقال  عاصن ب صرنا؟ . 
وؿ  مػػػا مػػػد    تتكػػػوف اليوسػػػن دف ػػػن واثػػػد  فيػػػي تنبنػػػا تػػػدرا سا  وتتثػػػ

الثسػػػػا ... ))اف  ناصػػػػر ىواتنػػػػا التػػػػي نثمميػػػػا  نػػػػد الػػػػو د  لسسػػػػو مت ػػػػدد  فيػػػػي 

                                                 
 .  224أ 2100 ماف  -الثداثن وما ب د الثداثنا د. ثفناو  ب ميا دروم لمنالر وان اف  أ0)
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مقتصػػر   مػػا ب ػػض الميػػزاو ال سػػدسن فضػػا   ػػف ال ػػنس والمػػوف.. و مػػا الػػرغـ 
مػػف أف البيلػػن ا  تما سػػن لسسػػو بػػالطبو مسػػ ولن  ػػف ال ػػنس )ال نػػدرأ غيػػر أنيػػا 

لم هد  أف مػا سثػدد انتمػا  الفػرد الػا مس ولن  ف م نا ىذا ا نتما ... فالثقسقن ا
 ما ن م ينن ىو في األساس تاثير ا عراف  مسو أو تاثير القػرابيف منػو أ  أىمػو 
ومواطنسػػو وأبنػػا  دينػػو الػػذيف سسػػ وف نمتاكػػوا وتػػاثير مػػف ىػػـ فػػي موا يتػػو ألنيػػـ 
سثاولوف الاا ه .. فيو لسس مف ىو فورا  و  سهتفػي بػددراؾ مػف ىػو بػل سصػبل مػا 

 .  أ0) مسوا أ  أنو   سهتفي بددراؾ ىواتو بل سهتسبيا اليلا  فاليلا أأ ىو
وانػػػػدرج  مػػػػل  مػػػػي ثػػػػرم )ثػػػػديث النياسػػػػاوا فتوثػػػػاو ال ولمػػػػن ومػػػػازؽ 
اليوسػػػػنأ فػػػػي تكػػػػراس اىتمامػػػػو بتقػػػػدسـ تصػػػػوراو  ديػػػػد ا تثمػػػػل ت ػػػػددىا لواق نػػػػا 
ن الم اصر وتنطم  مف تقوسض هل عطام ا تمد في رسـ ثدوده الواىسػن ))القالمػ

 مػا مبػدأ اليوسػػن القاتػلا و مػا انيػػديولو سا الثابتػنا عطػام مثصػػف داعػل قػػاع 
الصػػػروح النسػػػقسن الثقيمػػػنا عطػػػام لػػػـ ي مػػػم سػػػو  اليزامػػػن والفالػػػل وال  ػػػز  ػػػف 

ا اننػػا نوا ػػو ذاتػػا   رهسػػن اسػػامسن ))ت ػػد أف أفضػػل أ2)مسػػاير  التثػػو و الطػػالر أأ
زاػد مػف الرهػوف الػا الػذاوا سبل التثصف ضد العطػر العػار ي والػداعمي ىػو بم

وتر  أف أىـ صفاو الذاو الوقالسػن ىػي مػا هػاف  مسػو سػمفيا وهػاف ليػـ بػو من ػا  
... وىنػػا   تفيػػد هممػػن السػػمع الب يػػد فػػي تثصػػيف الػػذاو ألنػػو هػػاف س ػػسش زمػػف 
ا نتصػػاراو والتفػػوؽا بينمػػا يعتمػػع األمػػر مػػو ثساتنػػا الثاضػػر  ثيػػث صػػرنا فػػي 

امر  تدّبر ضد األّمنا وىػذا ثػس   يعطػر ا عػراف ثاؿ دالمن مف العوؼ مف م  
انمػػا ىػػو ثػػس  ميػػ  بضػػ ع الػػذاو و  زىػػا  ػػف الموا يػػن  -همػػا يبػػدو ظاىراػػا  –

.. و  ننسا أف  يوننػا   تػاتي مػف أطمػاع أ ػدالنا ولكنيػا  تسػن مػف ثاراتنػا نثػفا 

                                                 
 . 28أ 0999بيروو  -الدواييا دار النيار اليوساو القاتمنا أميف الم موؼا تر منأ  بور  أ0)
 .  223الثداثن وما ب د الثداثن )مصدر ساب أأ   أ2)
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ومػػػا مػػػف قػػػّو  فػػػي التػػػاراس ا  وتنػػػافس وتاػػػزو غيرىػػػاا وىػػػو أمػػػر نف مػػػو نثػػػف لػػػو 
 .  أ0)تط نا مثمما سف مو غيرنا بناأأاس

 اليوية ووسائل االتصاالت الحديثة: 
ومػػػف المفارقػػػاو الارابػػػن فػػػي عصػػػوص قضػػػسن اليوسػػػاو ن ػػػد أف وسػػػالل 
ا تصػػاؿ الثديثػػن التػػي ثولػػو ال ػػالـ الػػا قراػػن هونسػػن قػػد سػػا دو مػػف و ػػو  عػػر 

ننسػػاف  مػػا تف ػػر اليوسػػاو وقسػػاـ الصػػرا او وهنػػا نامػػل ال هػػس اذ باتسػػاع أفػػ  ا
تض ع ال صبساو وسقػل التطػرؼ وابػدو أف ىنػاؾ  وامػل سساسػسن  المسػن و يػو 
ذلػػؾ ول ػػل )الفوضػػا العّاقػػنأ   تعمػػو مػػف تمػػؾ التيمػػنا فمػػسس مػػف الم قػػوؿ أف 
ينفػػتل ذىػػػف اننسػػػاف  مػػا هػػػل التطػػػوراو التكنولو سػػػن والثساتسػػن فػػػي ال ػػػالـ واػػػر  

مفتوثن مو ب ضيا و ممتيػا وسسمو هيع أف أورها وثّدو نفسيا وصارو ثدودىا 
موثػّد  ونتثػػوؿ نثػف أصػػثام الػػديف الواثػد والماػػن الواثػػد  والتػاراس المالػػترؾ الػػا 
طوالػػػع أو أطسػػػاؼ متصػػػار ن متنػػػاثر  تقسػػػو  مػػػا ب ضػػػيا ثػػػّد القتػػػل و التالػػػوسو 
والتنالػػػػػػسط ال رقػػػػػػي والمػػػػػػذىبيا فالاراػػػػػػم أف ))فػػػػػػي زمػػػػػػف ال ولمػػػػػػن ظيػػػػػػرو أدؽ 

تفػػػردا وفػػػي أميرهػػػا صػػػرو تػػػر  األفارقػػػن عصوصػػػساو الالػػػ وم فػػػي ا عػػػتاؼ وال
بمابسػػيـ وموسػػسقاىـ ولي ػػاتيـ ودسانػػاتيـ فػػي زمػػف ال ولمػػن أكثػػر ممػػا هػػانوا  مسػػو 
في زمف الثقافاو الوطنسن وىػذا سهالػع  ػف أىػـ وأعطػر  امػاو المتايػر الثقػافي 
الػػذ  ي ػػنل الػػػا التنمػػسط والت مػػػسـ ظاىراػػا  ومػػف تثػػػو ىػػذا الظػػػاىر تتثػػرؾ قػػػو  

 .  أ2)سن نراىا ونر  صرا اتياأأبالران وىامال
 اليوية المذىبية: 

يبدو مف العطور  بمهاف أف يتثوؿ )المذىم الػدينيأ الػا ىوسػن أو الػديف 
ىوسػػن تمػػارس ضػػد منتسػػبسو همػػا االػػرنا سػػابقا  وىػػذا مػػا ظيػػر  مػػا سػػطل األثػػداث 

                                                 
 .  019 -018الفقسو الفضاليا )مصدر ساب أأ   أ0)
 . 48الثقافن التمفزاونسن ا  بد ي الاذاميا )مصدر ساب أأ   أ2)
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فػػي ال ػػراؽ بالػػهل  مػػي فصػػار القتػػل  مػػا اليوسػػن لالػػ ور القاتػػل أف ا عػػر هػػافر 
رد انتمالو ليوسن مثدد  وال مسػو ي ػد فػي الكتػام والسػنن مػا يػد ـ رأسػو مالرؾ لم 

وا هد صثتو ))وهـ ترددو  بار  الكتام والسػنن تثػو م نػا أف القالػل بيػا  مػا 
ثقن مف مطابقتػو ليمػاا ومػف  ػداه   بػد أف سهػوف معالفػا ا مػو أف الثقسقػن ىػي أف 

ب ض السػننا وىػذا أقصػا المر  ههالف مفرد   سمهنو أف سثسط بب ض الكتػام وهػ
ما يبماو البالر المفػرد وىنػا تقػو مالػهاو اييػاـ )الػذاوأ والوقػوع فػي القطس ػن مػف 

ذا أراد المسمموف في ال راؽ وفي غيره مػف أ0) ين وانقصالسن مف  ين ثانسنأأ ا وا 
البمػػػداف أف يتعمصػػػوا مػػػف ىػػػذا التطػػػرؼ الػػػذ  نػػػراه قالمػػػا   مػػػا رقابنػػػا فػػػا بػػػد مػػػف 

نمػػا فػػي تاييػػر الػػذاو نفسػػيا انسمػػاف بػػالتايي را لػػسس فػػي تاييػػر ا عػػراف بالتاكيػػد وا 
لكونيػػػا ذاو قاصػػػر  وسػػػينف يا مػػػا تت ممػػػو مػػػف ا عػػػراف وهػػػذلؾ فػػػي تقبػػػل الػػػذاو 
لممتايػػراو الثساتسػػػن اذ لػػسس مػػػف الم قػػػوؿ أف تقػػع الػػػذاو  نػػػد مرثمػػن مػػػر   مييػػػا 

األىػوا  أكثر مف ألع سػننا ول ػل العطػور  أف ي ػر  سػثم الػديف ثسػم مبتاػا 
وفي المقابل سنر  فلػن سػتقاـو ىػذه المتايػراو فتثػاوؿ دفػو النػاس بدت ػاه التمسػؾ 
بما ىو مف سالع األقواؿ مف بام التورع والتثون والتثّصف ضد نز او النفػوس 
ولكنيا في ىذه الثاؿ ستقسر الناس  مػا أف س سالػوا وفػ  نظػاـ   سمػو لثا ػاو 

األثػػواؿ وال والػػدا مػػو أف التايػػر ثاصػػل زمػػانيـا وسػػي ر  انهػػار تاّيػػر األزمنػػن و 
مف دوف استلذاف و  تراثا مما ي  ل الديف يبدو عارج اطار الزمف وعارج اطار 
المسػػػتطاع البالػػػر ا وىنػػػا تػػػاتي الوسػػػطسن لتكػػػوف واصػػػا  م رفسػػػا  وعمقسػػػا  بػػػيف ثػػػ  
الػػػديف ثسػػػم مقاصػػػد الالػػػرع ال مسػػػا وثا ػػػاو النػػػاس بوصػػػفيا قسمػػػن م نوسػػػن وثقػػػا  

 .  أ2)تثق  م و طا ن ال بد لرهو  ما بصير  ورضاأأانسانسا  ت
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و    م فاألف  الفهر  الطبس ي المتطور يتفا ل مػو اليػومي والم سالػي 
والميمػػػل والممنػػػوع وانفػػػتل  مييػػػا برثابػػػن وقبػػػوؿ بػػػل ينفػػػتل  مػػػا هػػػل مػػػا ت مػػػل 
المثالسػػاو المت السػػن واليوسػػاو الصػػافسن  مػػا هبتػػو أو ث بػػو أو اقصػػالوا انػػو ينمػػو 

ور بهسػػر األنسػػاؽ المتثهمػػن واألنمػػان والنمػػاذج المتث ػػر  والتثػػرر مػػف أسػػر واتطػػ
ال قالػػػػد المامقػػػػن وال صػػػػبساو المتطرفػػػػن وانثنسػػػػاو المتقوق ػػػػنا انػػػػو ساتنػػػػا واثػػػػر  
واتوسػػػو با الػػػتااؿ  مػػػا ال رضػػػي والميمػػػل باسػػػـ ال ػػػوىر  أو  مػػػا الام قػػػوؿ 

ـ اليوسػػن أو  مػػا المنفػػي فػػي نظػػر ال قػػل أو  مػػا ا عػػر المقصػػي والميمػػش باسػػ
المعتمػػػع المنبػػػوذ باسػػػـ الوثػػػد  وهيػػػذا الم نػػػا يتثػػػدد الفهػػػر وات ػػػاوز الم قػػػو و 
والثنالسػػاو والفلوسػػاو والمذىبسػػػن التػػي يتمسػػػؾ بيػػا المتث ػػروف. وفػػػي ىػػذا السػػػساؽ 
سطرح  مي ثرم  ممن مف التسا  و وىيأ هيع يتالهل ال الـ وسسػير فػي ضػو  

ظػػػػل انف ػػػار تقنسػػػػاو ا تصػػػػاؿ ا  تمػػػػا ي ال ولمػػػن؟ ومػػػػا ىػػػػو دور األفهػػػار فػػػػي 
 بالوسالل ان امسن؟ وما مستقبل اليوساو في  صر ال ولمن؟ 

 
 اليوية والعولمة: 

ول ػػػّل ىػػػذا فػػػي نظػػػر المفهػػػر  مػػػي ثػػػرم مػػػا يثيػػػر فػػػزع المثقفػػػيف وقمقيػػػـ 
والػػد ا  الػػذيف طالمػػا ت ػػامموا مػػو أدوارىػػـ بوصػػفيـ النعبػػن التػػي تمػػارس الوصػػاسن 

ثقافػػػن أو  مػػػا الم رفػػػن ومػػػف ىنػػػا     ػػػم أف تقػػػع فػػػي موا يػػػن  مػػػا اليوسػػػن وال
ال ولمػػن قػػو  ومػػذاىم مت ارضػػن تقميدسػػن وثداثسػػنا دينسػػن و ممانسػػن همػػا ي ػػر  فػػي 
بمدنا وفي البمداف ال رهسن وانسامسن ثيث تالف الثمػاو  مػا ال ولمػن تػار  باسػـ 

طم  الد واو المتطرفػن اليوسن والثقافن وطورا  باسـ الثران وا ستقالسنا أو ثيث ت
الػػا تالسػػو اننسػػاف القالػػد )الضػػرور أ وىهػػذا سقػػرر  مػػي ثػػرم بػػاف اننسػػاف ي ػػد 
نفسو بيف ثاثػن  ػوالـ لكػل منيػا ىواتػو ومرهػز اسػتقطابو األوؿأ ىػو ال ػالـ القػدسـ 
باصػػػػولساتو الدينسػػػػن والماورالسػػػػنا والثػػػػانيأ ىػػػػو ال ػػػػالـ الثػػػػديث بفمسػػػػفاتو ال ممانسػػػػن 

نسن وتيوسماتو اننسانوسنا والثالػثأ ىػو ال ػالـ ا عػذ بالتالػهل ا ف وسردساتو ال قا
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أ   ػػالـ ال ولمػػػن بفضػػػالو ان امػػػي والتقنػػػي وم الػػػو ا تصػػػالي التواصػػػميا ىػػػذه 
ال والـ الثاثن ىي التي تت اذم الو ي باليوسن الم تم سن والثقافسن وىي مػا ت لػع 

 .  أ0)من ما سمهف تسميتو ثالوث األسممن واألنسنن وال ول
وأوؿ ما ينباي تاكيػده ىنػا  مػا ثػد قػوؿ د. ه  ابػد ال ػابر  أف الثقافػن 
  سمهػػػف أف تقػػػو تثػػػو مقولػػػن ال ولمػػػن لسػػػبم  مػػػي ىػػػو أنػػػو لسسػػػو ىنػػػاؾ ثقافػػػن 
 المسػػن واثػػد  بػػل ثقافػػاو... وب بػػار  أعػػر  أف الثقافػػن ىػػي الم ّبػػر األصػػيل  ػػف 

ىػػذه األمػػن الػػا الكػػوف والثسػػا  العصوصػػسن التاراعسػػن ألمػػن مػػف األمػػـا و ػػف نظػػر  
مستوساوأ فردسػن  نواننساف وميماتو وقدراتو وثدودها واليوسن ىي في الاالم ثاث

و م وسػػن ووطنسػػن قومسػػن وال اقػػن بػػيف ىػػذه المسػػتوساو تتثػػدد بنػػوع )ا عػػرأ الػػذ  
توا يو واليوسن هساف يتكوف واتطور ولسسو م طا   اىزا  ونيالسا ا ىي تصير اما 

مػػا بات ػػاه ا نتالػػار وىػػي تاتنػػي بت ػػارم أىميػػا وم انػػاتيـ فػػي ات ػػا ه ا نهمػػاش وا 
وتطم اتيـ وأسضا  باثتكاكيا سمبا  أو اي ابا  مو اليوساو األعػر  التػي تػدعل م يػا 
في تااير مف نوع ماا و ما ال مـو تتثرؾ اليوسن  ما ثاث دوالر متداعمن ذاو 

ما ػػػن الواثػػػد  )قبيمػػػن هانػػػو أـ مرهػػػز واثػػػد همػػػا يػػػر  ال ػػػابر أ فػػػالفرد داعػػػل ال 
طالفن أـ ثزم أـ نقابن ... السأ وىو  بار   ف ىوسن مستقمن  بار   ف )أناأ ليػا 
) عػػرأ داعػػل ال ما ػػن نفسػػياا ثػػـ )ال ما ػػنأ داعػػل األمػػن لكػػل منيػػا مػػا سميزىػػا 
داعػػل اليوسػػن الثقافسػػن المالػػترهن ولكػػل منيػػا )أنػػاأ عاصػػن بيػػا و ) عػػرأ مػػف عالػػو 

ـّ مػا سقػاؿ لةمػن الواثػد  ازا  أمػـ و بره تت رؼ   ما نفسيا بوصفيا لسسػو اسػاها ثػ
أعػػػػػػر  غيػػػػػػر أنيػػػػػػا أكثػػػػػػر ت راػػػػػػدا  وأوسػػػػػػو نطاقػػػػػػا  وأكثػػػػػػر قابمسػػػػػػن لمت ػػػػػػدد والتنػػػػػػوع 

 .  أ2)وا عتاؼ
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وبالنسػػػبن لم ػػػراؽ فدنػػػو مػػػف أكبػػػر األعطػػػا  الت صػػػبسن التػػػي نّمػػػو التمسػػػؾ 
لسػػػابقن وب ػػػض النعػػػم باليوسػػػن والتطػػػرؼ فػػػي تبنييػػػا ىػػػو ممارسػػػاو الثهومػػػاو ا

السساسػػسن ا فا فضػػا   ػػف االػػا ن الفهػػر  ا تسػػن  مػػا ثػػد ز ػػـ سػػمسـ مطػػر وىػػو 
يرا و سساساو الثهوماو السابقن والنعم السساسسن فسما ب د ))اف الوطف ال راقػي 
ىو  ز  مف الوطف ال رهػي والالػ م ال راقػي ىػو  ػز  مػف )الالػ مأ ال رهػيا اذف 

ال رهي بوصػفو ىوسػن الػبادا وأّسػن منطقػن لسسػو  فدف ال راؽ سالترن و ود ال نصر
فييػػا أغمبسػػػن  رهسػػػن ىػػي بالضػػػرور  لسسػػػو  راقسػػن بالػػػهل تػػػاـ   و مػػا أسػػػاس ىػػػذا 
المفيػػـو )القػػومي المت صػػمأ قامػػو الثهومػػاو ال راقسػػن بتطبيػػ  سساسػػن )تاراػػمأ 
األكراد والتالهسؾ بوطنيتيـ ال راقسن ومثاولن )ت رامأ مناطقيـ أو تي يرىـ و مػم 

لسػػػهاف ال ػػػرم مثميػػػـا وىػػػػذا الموقػػػع القػػػومي الضػػػػي  أد  الػػػا اىمػػػاؿ قضػػػػسن ا
السػػػرااف و ػػػدـ ادراؾ ثقيػػػـ التػػػاراعي بمنػػػاطقيـ وا  تػػػراؼ بػػػدورىـ فػػػي تالػػػهيل 
)اليوسن الرافدسنأ التاراعسنا بل الثهوماو ال راقسن بقصػد أو بػدوف قصػدا سػاىمو 

ل وأرهيػل ودىػوؾ نثػو في تي ير الكثير مف السرااف مف قراىـ ومدنيـ في الموص
باداد أو عارج ال راؽ وفػي ىػذا الفيػـ القػومي الضػي  سهمػف سػّر المالػهمن الكردسػن 
ثػػـ السػػراانسنا واألنهػػا مػػف ذلػػؾ أف ىػػذا الفيػػـ القػػومي المت صػػم ارتػػبط بالالػػ ور 
ف المفارقن الساعر  التي ظمو ت سالػيا الدولػن ال راقسػن أنيػا مػف  الديني والطالفيا وا 

كػػػراد قومسػػا  ولكنيػػا فػػػي الوقػػو نفسػػو تتثػػػالع م يػػـ طالفسػػا  أمػػػاـ ناثسػػن ت ػػاد  األ
عطػػر األغمبسػػن الالػػس سن ال رهسػػن وتف ػػل  هػػس ذلػػؾ مػػو الالػػس نا ىػػذه ىػػي م ضػػمن 

وثتػا ا ف وباعتصػار غسػام  0920)اليوسن الوطنسػن ال راقسػنأ منػذ تكوانيػا  ػاـ 
التنو ػػاو  الدولػػن الممثمػػن ليوسػػن  راقسػػن واضػػثن وأصػػيمن تصػػير فػػي داعميػػا  مسػػو

الدينسن والطالفسن وانثنسن با قسر أو تيمسشا ىذا الفيـ الوطني ىو الكفيل ب  ػل 
ي ابسا أأ  .  أ0)ا نتما  الا اليوسن ال راقسن أمرا  طبس سا  وا 

                                                 
أ 2113بيػروو  – دؿ اليوسػاوا سػمسـ مطػر و عػروفا الم سسػن ال رهسػن لمدراسػاو والنالػر   أ0)

65- 66  . 
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ول ػػػل ىػػػذا التمػػػزؽ فػػػي اليوسػػػن الوطنسػػػن ال راقسػػػن بػػػرر فسمػػػا ب ػػػد لمتمسػػػؾ 
وغيرىػػػػاا وقبػػػػل ذلػػػػؾ القومسػػػػن  المتطػػػػرؼ باليوسػػػػن الكردسػػػػن والسػػػػراانسن والترهمانسػػػػن

ذا هانػػو وسػػالل ان ػػاـ الثديثػػن أو الم اصػػر  تقػػّرم مػػا بػػيف اليوسػػاو  ال رهسػػنا وا 
لػػا  -أ  وسػػالل ا  ػػاـ–المعتمفػػن بسػػر ن  فتػػن فانيػػا  قػػد تػػ د  الػػا رّد  ف ػػل وا 

تاكيػػػد ا عتافػػػاو بػػػيف اليوسػػػاو والرغبػػػن فييػػػا لتمسػػػؾ بيػػػاا وقػػػد يػػػ د  ذلػػػؾ الػػػا 
لتطػػػور التكنولػػػو ي وا تصػػػالي الثػػػالي مػػػف الػػػانو أف س ػػػزز بػػػروز ا  تقػػػاد بػػػاف ا

مقارهػػن  ديػػد  لمسػػالن اليوسػػنا ىوسػػن قػػد ينظػػر الييػػا همثصػػمن  نتما اتنػػا المت ػػدد  
 مس يػػا ثتػػا تصػػبل ذاو يػػـو ا نتمػػا  اننسػػاني الػػرلسس وذلػػؾ بػػالطبو مػػف دوف 

النػػوع مقبولػػن وفػػي الاػػا  اليوسػػاو المت ػػدد  أو تػػذوابيا انمػػا ت  ػػل مقارهػػن مػػف ىػػذا 
 الوقو نفسو تالّهل ثّا لمصرا او الطافثن  ما الساثن ال راقسن وال رهسن. 
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 أدب ما بعد الكولونٌالٌة 
س د مصطمل )ما ب د الكولونسالسنأ مف المصػطمثاو الالػال ن فػي السػاثن 
الثقافسػػن ا ف وفسػػو مػػف الالػػمولسن وا تسػػاع مػػا ي  مػػو سسػػتعدـ فػػي أكثػػر مػػف م ػػاؿ 

 وثقل. 
وسقصػػد بػػو ا مػػا   مػػا ب ػػد المو ػػن ا سػػت ماران أو ا ثػػتا و ال سػػهران 
لمبمداف أو الال وم التي است مرو وسمبو ثرواتيػا ونيبػو عيراتيػا مػف لػدف الػدوؿ 
الكبػػر  وغيرىػػا بث ػػه واىسػػن تسػػتييف بطاقػػاو الالػػ وم وقػػدراتياا هػػاثتاؿ  نػػوم 

دوؿ التي  ر  اثتالياا وس ود أفراقساا وفمسطيفا وأمراها الاتينسنا وغيرىا مف ال
فضل ظيور ىذا المصطمل الػا الكاتػم فػرانس فػانوف أو   وادوارد سػ يد ب ػد ذلػؾ 
 سسما في هتابو )ا ستالػراؽأ والػذ  الػف و بهتػام  عػر ىػو )الثقافػن وا مبراالسػنأ 
ول مو ىو الم سػس الثقسقػي ليػذا الموضػوع وىػو مػف لفػو النظػر الػا المصػطمل.  

ف أىـ القضا  سا التي تطرؽ الييا أدم ما ب د الكولونسالسنأوا 
 قضسن اليوسن  -0
 الصراع النفسي.  -2

 الكتابن األنثوسن.  -3

 وايتـ المصطمل بالنقد النسو  أسضا .  -4

)ال نوسػنأ  – نس النسػا   –ول ل في ىذا ا ىتماـ العاص بػ )ال ندرأ 
 مػػػػا سالػػػػير الػػػػا اف النسػػػػا  واألطفػػػػاؿ ىػػػػـ الضػػػػثاسا الثقسقيػػػػوف لميسػػػػي الثػػػػروم
والنهبػػاو فػػي المسػػت مراوا ومػػا  ػػر   مػػا النػػاس بسػػبم ا سػػت مار مػػف فوا ػػو 
وموا ػوا وسالػػمل المصػػطمل هػذلؾ هتابػػاو السػػود أو الزنػوج )األفارقػػن واألمراهػػافأ 
أو أوللػػؾ الػػذيف  االػػػوا فػػي الػػػدوؿ المسػػت مر  )بهسػػر المػػػسـأ أو المسػػت مر  )بفػػػتل 

 المسـأ. 
ل فػػي الثقافػػن الم اصػػر  وتالػػرم وأدم مػػا ب ػػد الكولونسالسػػن نمػػط  ديػػد دعػػ

في نسي ياا وىػو س بػر  ػف ثػراؾ ثقػافي ونفسػي فسػو ثسػراو و  ـ ولكػف ذلػؾ   
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سهتالع ا  ب د ا ثتكػاؾ أو التفا ػل مػو ا عػر والكتابػن  نػو فضػا   ػف هتابػاو 
األقمسػاو فػػي بمػدانيـ ونظػػر  السػػمطن الػييـ وت امميػػا م يػػـا فالالػمولسن التػػي تثتػػو  

في/ أسموم الطرح والت امل مو قضاسا متفر ػن ومتنو ػن   تقػع المصطمل تكمف 
 نػػد ثػػد م ػػيف ومػػف ضػػمنيا الصػػراع الثضػػار  والت ػػالي فػػي اسػػتعداـ مصػػطمل 
الالػػماؿ فػػي موا يػػن ال نػػوم والنظػػر  الفوقسػػن والمرهزاػػن األورهسػػن أو الارهسػػن ومػػد  

والارهػن فيـ ا عر وتقبمو وأسموم الت امػل م ػو وفػ  م طسػاو الثاضػر والضػساع 
والنظر  ال نصػران أو الطالفسػن أو ال رقسػن أو األثنسػن هػل تمػؾ الم ػا و تنػته أدم 
ما ب د الكولونسالسن وىي م ا و سالػترؾ فييػا التػاراس بهػل صػوره وبهػل مػا سثمػل 
مف طرفي الصراع والو ود وال انم السساسي وا قتصػاد  والػذ  ىػو مػف الرهػالز 

لصراع وا ثتاؿ لمنابو الثرواو وىهذا ن د أكثر الثيوسن والميمن في  ممسن بد  ا
مػػف هاتػػم سصػػور هيػػع ىػػي نظػػر  الارهػػي لمالػػ وم الفقيػػر  أو المسػػت مر   سػػسما 
ال رم والمسمميف  مػا األغمػما سصػورونيـ بوصػفيـ أناسػا    سثسػنوف التصػرؼ 
بثػرواتيـ وأنيػػـ مػا زالػػوا متعمفػػيف لػـ يبماػػوا سػػف الرالػدا الثضػػار ا وأف ا سػػت مار 
 ا  لر ايتيـ والثفاا  ما ثرواتيـ وت مسميـ وقسادتيـ ثتا ينض واا والثقسقػن أف 
ما  ا  بو )ادوارد سػ يدأ الػهل  امػن بػارز  وصػوتا  متف ػرا  مػف أ مػاؽ ذهسنافقػد 
أثػػدث ضػػ ن وسػػبم ثراكػػا  فهراػػا  وأسػػيـ فػػي لفػػو ا نتبػػاه الػػا ىهػػذا أ مػػاؿ أدبسػػن 

م ا و واس ن واألدم مف ضمنيا ألنيػا ولو أف م ا و ما ب د الكولونسالسن ىي 
   تقع  ند نقطن ثوار واثد . 
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أ ىػػػػػو تفهسػػػػػؾ ثنالسػػػػػن أ*)ول ػػػػػل المالػػػػػروع الرلسسػػػػػي لمػػػػػا ب ػػػػػد الكولونسالسػػػػػن
)المرهز/ اليامشأ لمعطام ا مبراػالي فيػو مفيػـو يتبمػور تثػو تثػو و )الثرهػن 

 الما ب دسنأا وسالمل مفاىسـ  راضنأ 
لصنا ي/ ما ب د الكولونسالسػن/ مػا ب ػد الوضػ سن/ مػا ب ػد ما ب د البنيوسن/ ما ب د ا

المارهسػػػسن/ مػػػا ب ػػػد ال ممانسػػػن/ مػػػا ب ػػػد الرأسػػػمالسن/ مػػػا ب ػػػد المني سػػػن / مػػػا ب ػػػد 
الرمزاػػػػن/ مػػػػا ب ػػػػد التػػػػاراس/ مػػػػا ب ػػػػد الفمسػػػػفن / مػػػػا ب ػػػػد انيديولو سػػػػن / مػػػػا ب ػػػػد 

اق سػػػػن / مػػػػا ب ػػػػد ا ب ػػػػد الو الميتافيزاقسػػػػا/ مػػػػا ب ػػػػد ال ولمػػػػن/ مػػػػا ب ػػػػد ال قانسػػػػن / مػػػػ
 / ما ب د الثداثن انسامسن .الم رفن

سقوؿ د. مثسف  اسـ الموسو  في هتابو )النظران والنقد الثقػافيأأدم مػا 
ب د الكولونسالسن سمهننا أف نسمسو بالرد المضاد  بر ر سنا تتطاب  أو تتفػاوو مػو 

ن النقدسػػن الكبػػر  الرواسػػن الكولونسالسػػنا أو ا ستالػػراقسن السػػالد  أ  الػػرد  مػػا ال ممسػػ
وتفهؾ ال اقاو المرهزان واألطراؼ . ومصطمل ما ب د الكولونسالسنا سمتػد لسالػمل 
هػػل ثقافػػن تػػاثرو بال ممسػػن ا مبراالسػػن منػػذ المثظػػن الكولونسالسػػن ثتػػا اليػػـو بمػػا فػػي 

مػػا "ذلػػؾ انمبراالسػػن األورهسػػن مثػػل فرنسػػا والبرتاػػاؿ واسػػبانسا ولػػسس فقػػط البراطانسػػن 
نمػػػا ت نػػػي الػػػو ي بالثقافػػػاو ب ػػػد الكولو  نسالسػػػن   ت نػػػي معاصػػػمن الكولونسالسػػػنا وا 

األعػػػر ا وباليوسػػػاو وا ت اىػػػاو والكتابػػػاو التػػػي أراػػػد ليػػػا أف تنػػػدثر أو تطمػػػس 
لت ود ثانسن الا الظيور مر  أعر  بصفتيا األعر ا أ   ما أساس أنيػا )هتابػاو 

يتيا وتنقيباتيػػػا فػػػي السػػردأ القادمػػػن مػػف المسػػػت مراو ثاممػػػن م يػػا ىواتيػػػا والعصػػ
. اف هتابػػاو "عطػػام المرهػػزا فاليػػامش سسػػت يد نفسػػو وثضػػوره مػػف داعػػل المرهػػز

السرد تالهل اليـو ثضورا  ميما  في نظران ما ب ػد الكولونسالسػنا ومػا سصػ م  مػا 

                                                 
لكولونسالسن ثقل دراسي متنوع الػا ثػد   سصػدؽا انالػال بػو فنػانوف مػف أنثػا  اف ما ب د ا  أ*)

ال ػػػالـ المعتمفػػػن وثمػػػن أمػػػاكف قميمػػػن ترهتيػػػا الكولونسالسػػػن غيػػػر ممموسػػػن وىػػػذا مػػػا يعمػػػ  أرضػػػا  
 عصبن لمتسار الذ  يتثد  وسقاـو نماذج المرهزان األورهسن في الت بير.
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النقػػػد سمهػػػف أف يتثقػػػ  فػػػي السػػػرد فالسػػػرد  مومػػػا  ىػػػو العطػػػام المتسػػػو لثرهػػػن 
صػػػػل والمتسمسػػػػل والمنطقػػػػي والواسػػػػو  ثتػػػػوا  انمبراالسػػػػن وسػػػػ ييا الثثيػػػػث والمت

ا عػػرافا وامػػتاكيـ بيػػد الثقافػػن ا مبراالسػػن والممارسػػاو الثقافسػػن  مػػا ثػػد ت بيػػر 
 الموسو . 
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 ةـة الغربٌـكزٌاالستشراق والمر  
                                                                                                 التمحور الفوقً تجاه اآلخر

س ػػػّد موضػػػوع ا ستالػػػراؽ مػػػف أىػػػـ الموضػػػو او التػػػي الػػػامو الدارسػػػيف 
عاؿ ال قود الثاثن الماضسن ألىميتو في تثديد ال اقػاو بػيف الالػرؽ والاػرم و  
سسما في ال الميف ال رهي وانسامي ا فا ستالراؽ ا ما   يت م  باألفهار والػر   

لـ ال رهػػػي وانسػػػامي لكونػػػو ت بيػػػرا   ػػػف المرهزاػػػن واألدبسػػػاو ثػػػوؿ الالػػػرؽ وال ػػػا
الارهسػػن واالػػهالساو الػػو ي الارهػػي ت ػػاه ا عػػر الالػػرقي ا ولقػػد تمّيػػز ذلػػؾ الػػو ي 
بفوقسػػن ثضػػاران وسساسػػسن مالػػيود  مػػف لػػدف الاػػرم ا وارتػػبط ارتباطػػا  وثسقػػا  بعمػػل 

 توازف القو  والسمطن بيف ال الميف الارهي والالرقي.
الارهػػي الزالػػع لمالػػرؽ فػػي هثيػػر مػػف  وانبػػو م مو ػػن أنػػته ىػػذا التصػػور  

مػػف البنػػا المفيومسػػن والنظراػػاو والتصػػوراو )التنمسطسػػنأ مازالػػو قالمػػن الػػا يومنػػا 
ىػػػذا همنطمػػػ  أسػػػاس فػػػي النظػػػر الػػػا ا عػػػر ا وأصػػػبثو ىػػػذه البنػػػا التاسسسػػػسن 
والنظراػػػاو ثقافػػػن وهنػػػا تثتسػػػن فػػػي تػػػاراس ال اقػػػاو بػػػيف الػػػذاو المرهزاػػػن الارهسػػػن 

ا عػػػػػر المالػػػػػرقي )ال رهػػػػػي والمسػػػػػمـأ ا وقػػػػػد  ػػػػػّدو ىػػػػػذه الػػػػػر   والمفػػػػػاىسـ مػػػػػف و 
المسػػػػػػػمماو والثقػػػػػػػال  التػػػػػػػي   سمهػػػػػػػف لػػػػػػػدارس أف يتعطاىػػػػػػػا ا فيػػػػػػػي مر  سػػػػػػػن 
)صورلو سنأ   سالؾ في واق يتيا  ند اقامن ال اقػاو ا ولقػد أنػته الػو ي الارهػي 

ا  والػػيوانسا  تدف ػػو صػػور  تنمسطسػػن سػػرمدسن لمالػػرؽ ولمالػػرقي هونػػو متعمفػػا     قانسػػ
غرالػزه لمبثػػث  ػػف النسػػا  أينمػػا ثػػّل ا فيػػو هػػالف لػػسس لػػو مػػ ىاو نفسػػسن وفهراػػن 
وثقافسػػن مػػا سمّهنػػو مػػف فيػػـ الػػذاو والتػػاراس وال اقػػاو ا  تما سػػن ا بػػل يمػػوذ بظػػل 
صػػنمساو تاراعسػػن بالػػد  ا اذا تطػػور بطراقػػن مػػا ا فػػدّف تطػػوره   سهػػوف اّ  تطػػورا  

ّف عاصػػػػػو الوثيػػػػػد ىػػػػػو تقميػػػػػد الاػػػػػرم وا قتػػػػػدار بنماذ ػػػػػو  م اقػػػػػا  أو مالػػػػػّوىا   ا وا 
وانذ ػػاف لسػػػمطانو ا لػػذلؾ ا تبػػػر ىػػذا الػػػو ي الارهػػي ا سػػػت الي أّف ا سػػػت مار 
ضرور  أعاقسن ننقاذ الالرؽ وال وبو مف رهقن التعمع ومواراث ال يػل والابػا  ا 

وتقنساو متطػور  ا  لما لاستالراؽ مف مناىه  ممسن و لساو تثديثسن وفيـ م قمف ا
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ولقػػػد أثّػػػر ىػػػذا ا ستالػػػراؽ  مػػػا نطػػػاؽ واسػػػو فػػػي الػػػو ي الالػػػرقي أسضػػػا  ال رهػػػي 
وانسػػامي وزرع فػػي أ ماقػػو الالػػ ور بالدونسػػن وانسػػتام فػػي  وانػػم الػػّتا ا مػػا 
سفسر في ىذا السساؽ و ود  دد   سستياف بو مف الدارسيف والمثقفيف والسساسييف 

و سن بيواتيـ وثضارتيـ وتاراعيـ ا ثتا أمسػا ممف تنقصيـ ثقافن سوّسن وموض
  دد منيـ ينظروف الا أنفسيـ وتاراعيـ وثضارتيـ مف زاوسن ا ستالراؽ الارهي. 

ومػػػف ال ػػػدير بالتنوسػػػو أّف النتػػػاج ا ستالػػػراقي لػػػسس  مس ػػػو بالسػػػو  الػػػذ   
سهثر ذهره في أدبساتنا ا فيناؾ ب ػض المستالػرقيف المنصػفيف هػاف نتػا يـ الفهػر  

صنسفي ذا فالد  هبير  في ثفن وتقوسـ ب ض ا دام الالرقسن ولكف ذلػؾ النتػاج والت
اني ػػػػػابي ظػػػػػل أقػػػػػل تػػػػػاثيرا  وفا مسػػػػػن اذا مػػػػػا قػػػػػورف با ستالػػػػػراؽ السػػػػػمبي ا وهػػػػػاف 
ا ستالراؽ مثورا  لدراساو وبثوث  ممسن رهزو  مػا ال وانػم األدبسػن والتاراعسػن 

 سػن تقميدسػن ا وسمهننػا أف نسػتثني والدينسن ا وغالبا  ما هانػو غيػر م مقػن ذاو مني
دراسن مميز  وفالقن األىمسن قاـ بيا المفهر ال رهي األمراهي ال نسػسن ادوارد سػ يد 
فػػي هتابػػو )ا ستالػػراؽأ ثػػـ تب ػػو هتػػام  عػػر  نوانػػو )الثقافػػن وا مبراالسػػنأ وىػػذاف 

دو ال مػػاف س ػػّداف مػػف الدراسػػاو الم رفسػػن والموسػػو سن التثميمسػػن الميمػػن ا اذ أ ػػا
تثراػػػؾ العطػػػام النقػػػد  والم رفػػػي لاستالػػػراؽ واالػػػتباكاتو وأعر تػػػو مػػػف عمولػػػوص 
وتقميديتػػػن فػػػي مرثمػػػن مػػػا ب ػػػد الكولنسالسػػػن أ فمػػػف األمػػػور التػػػي تميػػػزو بيػػػا دراسػػػن 
)ادوارد سػػ يدأ لاستالػػراؽ عرو يػػا مػػف الػػرثـ الارهػػي ل يػػن المثصػػاو والنتػػاله 

 يد قد درس وتتممذ في ال ام ػاو وبادواو مني سن غرهسن ا و  يعفا أف ادوارد س
الارهسػػن وأتقػػف اسػػتعداـ تمػػؾ المنػػاىه باب ادىػػا التاصػػيمسن الم رفسػػن والنقدسػػن ا وغػػدا 
مف أىـ الباثثيف في الارم بل في ال الـ لنباىتو وسػ ن ثقافتػو و مػ  فهػره ا ولقػد 
ي هاف لدراساتو أ م  األثر في الدراسػاو ا ستالػراقسن فػي ال ػالـ ال رهػي وا سػام

 فضا   ف ال الـ الارهي.
وس ّد ا ستالراؽ موضو ا  ثقافسػا  وثضػاراا  متالػب ا  وىػو مػف الموضػو او  

الطارلػػػن  مػػػا الثقافػػػن ال رهسػػػن ا ولػػػو استقصػػػينا الدراسػػػاو السػػػابقن لصػػػدور هتػػػام 
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)ا ستالراؽأ  دوارد س يد وأ رانا مسػثا  لاىتمامػاو ال رهسػن فػي الم ػاؿ الثقػافي 
ثن نػػػػزر  الدراسػػػػاو التػػػػي اىتمػػػػو با ستالػػػػراؽ اف لػػػػـ أقػػػػل ليػػػػذا الموضػػػػوع سػػػػنا

سطثيتيا ولكوف ا ستالراؽ بابا سفتل  فاقا  قصػّسن نثػو الثػوار مػو ا عػر وم رفػن 
الثضػػػار  الارهسػػػن وهيػػػع ت اطػػػو مػػػو ثضػػػارتنا ال رهسػػػن فػػػي الماضػػػي والثاضػػػر 
ّنػػا و ثػػار ذلػػؾ  مػػا  اقتنػػا المسػػتقبمسن م يػػا ا ومػػا صػػثن المفػػاىسـ والتصػػوراو  

و ف تاراعنا وثضارتنا ؟ فاّف ذلؾ سسيـ بالتاكيد في فيـ الكثيػر مػف األمػور التػي 
تت مػػ  بػػالارم مػػف ناثسػػن وهػػذواتنا مػػف ناثسػػن أعػػر  ا نقػػوؿ اّف ادوارد سػػ يد س ػػّد 
بث  أبرز وأىـ مف أطم  االار  التثر  وا ىتماـ با ستالراؽ وأب ػاده  مػا  مسػو 

دؿ الثقسقي ثوؿ ا ستالراؽ نفسو في الدراسػاو المستوساو ا فمف دراساتو بدأ ال 
الثقافسػػػػن وثتػػػػا السساسػػػػسن وتصػػػػدرو موضػػػػو اتو الصػػػػثع والم ػػػػاو والبػػػػرامه 

 التمفزاونسن وغيرىا مف وسالل ا تصاؿ.
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 مفهوم االستشراق عند أدوارد سعٌد
 وأثره فً )النقد الثقافً(

سػػػػ يد مػػػػو اف ت رهػػػػن هبيػػػػر  ليػػػػا أصػػػػدا   المسػػػػن ومثيػػػػر  لم ػػػػدؿ هت رهػػػػن  
ا ستالراؽ ا مف الم هد أف تكوف موضو ا  لكثير مف النقاالاو والدراساو النقدسػن 
والمقا و الثقافسن ا فت رهػن سػ يد ىػزو أرهػاف وأسػس الم رفػن الارهسػن سػوا  ت ػاه 
الػػذاو أو ا عػػر الثضػػار . وليػػذا فقػػد هانػػو ت رهػػن سػػ يد بػػيف المناصػػر والم اػػد 

 وهيف الم ارض والناقد ليا . 
فل أغمػػم األ مػػاؿ التػػي قػػدميا ادوارد سػػ يد والتػػي  ػػاله فييػػا موضػػو او ا 

ستالػػػػراؽ ا والثقافػػػػن تػػػػدور ثػػػػوؿ ا ستالػػػػراؽ ومت مقاتػػػػو الم رفسػػػػن والثقافسػػػػن هػػػػػ )ا 
ا وال الـ والنص والناقد ا وتاطسن انسػاـأ ت ػّد أ مػا   ميمػن  ومرهزاػن وانمبراالسن

مػػل العار سػػن  مػػا )الػػنصأ ر ال وافػػي تاسػػسس ونالػػر ر سػػن نقدسػػن ثديثػػن تقػػوؿ بػػاث
ع النفسػػسن ا والتو يػػاو السساسػػسن ا وثتػػا األثػػداث الطارلػػن  مػػا ا والنػػواز هالثقافػػن

السػػػاثن الدولسػػػن و ثارىػػػا وان هاسػػػاتيا. "أف األدم فػػػي وضػػػ و انبػػػدا ي )الػػػ ر ا 
قصن ا رواسن ا مسرثسن ا السأ ت رهن فردسػن مػف ثيػث الالػهل والمظيػر ا ولكنيػا 

ن فػي ال مػ  ا ألف الفػرح والم انػا  والثسػا  بصػفن  امػن   سػاتيف ا  ت رهن  ما س
داعػػػػل ىػػػػذا انطػػػػار اننسػػػػاني الػػػػذ  تميػػػػزه ال اقػػػػاو اننسػػػػانسن بمػػػػا سقودىػػػػا مػػػػف 

 .(1)م تقداو وطقوس وما ينته  نيا مف مالا ر وأفهار"
يبػػدو أف النقػػد ال نيػػع الػػذ  سػػاقو سػػ يد فػػي هتػػام "ا ستالػػراؽ" قػػد انصػػّم  

ام ا ستالػراقي لكونػو قػد مػارس  ممسػن عطػر  فػي تثواػل "الالػرؽ" مػف  ما العط
هينونن تاراعسن وثقافسن الا م رد "ظاىر  نصّسن" ا وذلػؾ ألف قسمػن أ  تقراػػر  ػف 

                                                 
د ال ممػػػاني ا اسػػػما يل ال ثمػػػاني ا م مػػػن فهػػػر ونقػػػده ا ادوارد سػػػ يد بػػػيف النقػػػد الػػػديني والنقػػػ (1)

أ  0999ا دسسػمبر  3ت رام فعػر  صػالل ا الػدار البسضػا  ا دار النالػر المارهسػن ا ال ػدد 
39. 
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الالرؽ ا هما سهتم ادوارد س يد ا   تتاتا مف "الالرؽ" ذاتو ا بل  ما ال هػس ا 
زاث تػػػو الػػػا الػػػئ نافػػػل و  أ  مػػػف عػػػاؿ اقصػػػا  "الالػػػرؽ" ا الو ػػػود الثقسقػػػي ا وا 

و ػػػود لػػػو ا  فػػػي نصػػػوص غرالبسػػػن ت سػػػس لتمثػػػساو ىػػػذا الالػػػرؽ فػػػي المتعّيػػػل 
الارهػػي الػػذ  س تمػػد فػػي  ممسػػن التمثيػػل )ت ػػديلأ  مػػا م سسػػاو وتقاليػػد وأ ػػراؼ 
ونظـ وترميز لمفيـ متف    مييا مف أ ل تثقي  غاساو ثضاران وثقافسػن وسساسػسن 

را  متسػػػػار ا  لم اقػػػػاو بػػػػيف  اصػػػػر نالػػػػيد تطػػػػو منثػػػدد  . وبمػػػػا اننػػػػا فػػػػي زماننػػػػا الم
ا عصوصػػػػا  الالػػػػرؽ ال رهػػػػي وا سػػػػامي ا وهػػػػيف الاػػػػرم بصػػػػور   امػػػػن ا الالػػػػرؽ 

عصوصا  ب د تطور انتصا و والمواصػاو ا وتثهػـ ىػذه ال اقػاو الكثيػر مػف 
التقاليػػػػد والػػػػنظـ الثقافسػػػػن والسساسػػػػسن ا هػػػػاف لاستالػػػػراؽ وأصػػػػدالو  مػػػػا هػػػػل مػػػػف 

 ساتو .الطرفيف أثره وت م
ليػػػػذا وألسػػػػبام  ديػػػػد  أعػػػػر  ت ػػػػّد هتابػػػػاو سػػػػ يد )ا ستالػػػػراؽ ا والثقافػػػػن  

وانمبراالسػػن ا وتاطسػػن انسػػاـأ قػػد صػػدرو فػػي مػػرثمتيف ميمتػػيف مػػف تػػاراس تمػػؾ 
ال اقاو . مرثمتاف ليما سماو اليسمنن الارهسػن  مػا المسػتو  السساسػي والثقػافي 

مطمػػػو الثمانينسػػػاو التػػػي الػػػيدو وثتػػػا ا قتصػػػاد  ا فتػػػر  نياسػػػاو السػػػب ينساو و 
التثػػػو و السساسػػػسن الكبيػػػر  وعصوصػػػا  ب ػػػد مػػػا رسػػػعو أسػػػراليل دورىػػػا ومهانتيػػػا 
السساسػسن وال سػػهران بػػيف ظيرانػػي ال ػالميف ال رهػػي وانسػػامي ا ودور الاػػرم فػػي 
د ميػػػػػا ا وفتػػػػػر  التسػػػػػ ينساو وم ػػػػػي  الو سػػػػػاو المتثػػػػػد  األميرهسػػػػػن باسػػػػػاطيميا 

وا تمادىػػا لسساسػػاو  ديػػد  ولعطػػام  ديػػد سثمػػل الػػ اراو ال سػػهران فػػي المنطقػػن 
الدسمقراطسػػػن ونالػػػر الثراػػػاو ا ومهافثػػػن األرىػػػام .... وعطػػػام هعطػػػام ادوارد 
س يد النقد  الذ  ناليدهن فػي أ مالػو المػذهور  ا هػاف ف ػا  عطػام المرثمػن ا ومػا 

ا ن ثقافسػن ا اف صػل الت بيػرىو اّ  الهل مف تالهاو المقاومن ا وصثو  وصرع
ظيػػرو وعر ػػو داعػػل أقنسػػن النظػػاـ األكػػادسمي والثقػػافي ألكبػػر أمبراطوراػػن غرهسػػن 
مػػ ثر  فػػي الػػزمف الم اصػػر . ثتػػا تػػردد صػػد  تمػػؾ الصػػرعن واصػػا  الػػا  مسػػو 
أصػػقاع ال ػػالـ تقرابػػا  ا ثيػػث أنت ػػو ر    ديػػد  لم ػػالـ ا ر   أ ػػادو النظػػر فػػي 
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فسػػن ا التػػي رسػػمو طبس ػػن النصػػوص التاراعسػػن والثقافسػػن وم مػػل المسػػمماو الم ر 
ال اقاو بيف الارم وا عراف ا بػل أ ػادو النظػر ثتػا  مػا مسػتو  النظػر الػا 

 الذاو في الو ي الارهي أو الالرقي  ما ثد  سوا .
ا  *هانػػػو أ مػػػاؿ ادوارد سػػػ يد وعصوصػػػا  تمػػػؾ المت مقػػػن بنقػػػد ا ستالػػػراؽ  

ا وساىمو بالهل هبير  نقمن أبستمولو سن نو سن في م اؿ الثقافن اننسانسن ال امن
 .نقدسن باتو تسما )النقد الثقافيأوفا ل في تاسسس وتد سـ األطر ال امن لر سن 

عطػػػا ىػػػذا النقػػػد عطواتػػػو األولػػػا فػػػي الاػػػرم ا عصوصػػػا  فػػػي ال ام ػػػاو   
األكادسمسػػػن األميرهسػػػن ا اذ أفػػػاد مػػػف نظراػػػاو م رفسػػػن  ديػػػد  فػػػي مقػػػدمتيا نظراػػػػن 

 تما سػػػػن ... همػػػػا يوضػػػػل ذلػػػػؾ الناقػػػػد ) رثػػػػر األدم والمارهسػػػػسن ا والنظراػػػػن ان
ـ 0995دلي لممفػاىسـ الرلسسػسن" صػدر أيزابر رأ في هتابو "النقد الثقػافي تمييػد مبػ

 ػػػو الػػػا ر . وبمػػػا أف أصػػػوؿ أو السػػػند الم رفػػػي ليػػػذا النقػػػد ي(1)و ػػػرض ليػػػذا النقػػػد
البنيوسن والمارهسسن ا فيو سن تبر ثدثا  ثقافسا  سساسسا  في ا ف نفسو

(2). 
و)لمنقػػد الثقػػافيأ فػػي ال ػػالـ ال رهػػي ا مفػػاىسـ مت ػػدد  ولكنيػػا متقارهػػو الػػا  

ثد  ب يػد فػي مثصػاتيا النيالسػن ا فمػنيـ مػف سنسػمسو بػػ"النقد الثضػار " همػا ف ػل 
ىالاـ الرابي الكاتم الفمسػطيني . ولناعػذ بػالمفيـو الػذ  سقػوؿ بػو الناقػد السػ ود  

ػػػذامي ا الػػػذ  سن تبػػػر أثػػػد رو  اد ىػػػذا النقػػػد فػػػي ال ػػػالـ ال رهػػػي ا ومػػػف  بػػػد ي الان

                                                 
سمهػػػػػف لمقػػػػػارئ الػػػػػذ  سطػػػػػالو هتػػػػػم ادوارد سػػػػػ يد المػػػػػذهور  أف يمثػػػػػن بػػػػػاف أغمبيػػػػػا قػػػػػد تنػػػػػاوؿ  *

هتػػام )تاطسػػن انسػػاـأ سمثػػل تكممػػن  ا ستالػراؽ أو أثػػد مظػػاىره مػػف ثػػيف الػػا  عػػر ا فمػػثا  
لكتػػػػام )ا ستالػػػػراؽأ و)الثقافػػػػن وانمبراالسػػػػنأ ا ورهػػػػز فسػػػػو  مػػػػا نظػػػػر  الاػػػػرم الػػػػا ال ػػػػالـ 
انسامي وهيع تـ تاطيتػو واألثػداث التػي تقػو فسػوا  بػر الدراسػاو األكادسمسػن ا ستالػراقسن 

 ا والتاطسن األعباران وان امسن.

. وانظػر أ  307أ  2101القػاىر   –ا بف الوليد ا ر سػن لمنالػر ينظر الو ي المثم  ا سثي (1)
 .2113مصر  –النقد الثقافي ا ايزابر ر تر من وفا  ابراىسـ ا الم مس األ ما لمفنوف 

 .308ينظر )ـ ا فأ أ  (2)
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الدا يف لو بالده ا اذ سقوؿ "اف النقد الثقافي فرع مػف فػروع النقػد النصوصػي ال ػاـ 
ا ومػػف ثػػـ فيػػو أثػػد  مػػـو الماػػن وثقػػوؿ )األلسػػنسنأ م نػػي بنقػػد األنسػػاؽ المضػػمر  
التي ينطو   مييا العطام الثقافي ا بهل ت مساتو وأنماطو وصساو ا ما ىػو غيػر 

سمي وغير م سساتي ا ومػا ىػو هػذلؾ سػوا  بسػوا  ا مػف ثيػث دور هػل منيمػا ر 
في ثسام المستيمؾ الثقػافي ال م ػي . وىػو لػذا م نػي بهالػع   ال مػالي ا همػا 
نمػػا ىمػػو هالػػع المعبػػو  مػػف تثػػو أقن ػػن الباغػػي   –ىػػو الػػاف النقػػد األدبػػي ا وا 

منصػػوص ا والػػذىام ا أ  أنػػو يت ػػاوز الم ػػاني الظاىراػػن وال مالسػػن ل (1)ال مػػالي"
الا ما يعفسو النص مف د  و تت مػ  بالتػاراس والثقافػن والم تمػو ا واننالػاا و 
السساسػػػػػسن وغيرىػػػػػا ا وهػػػػػذلؾ يتنػػػػػاوؿ عمفسػػػػػاو منت ػػػػػي ىػػػػػذه النصػػػػػوص الثقافسػػػػػن 

 والسساسسن ا وثتا تتبو ميوليـ ونز اتيـ النفسسن. 
ال مالي الضي  ا ىػو  –اف التثرر مف ىسمنن الماو  ا بمفيومو الباغي        

كراىاتػػو والثػػّد مػػف سػػمطتو ذاو اليسمنػػن المتثهمػػن فػػي الناقػػد ا  تثػػرر مػػف النسػػ  وا 
الناقػػدأ مػػف  –التػػي تو ػػو ذوقػػو وأثهامػػو ومقارهاتػػو . فالنقػػد الثقػػافي سثػػوؿ )القػػارئ 

م ػػرد صػػنالو ثقافسػػن تػػتثهـ فييػػا األنسػػاؽ المامقػػن وتو ػػو ثرهتيػػا ا الػػا  ناصػػر 
ا و  سمهػػف فػػ  انضػػباطاو مني سػػن صػػارمنصػػن لكػػل نػػص و فا مػػن ومنت ػػن وفاث

تثقيػػ  ىػػذا دوف ا نتبػػاه الػػا مػػا سسػػمسو الاػػذامي بػػػ"الم لع المػػزدوج" ا وا زدواج 
ا وىػػػػو األعطػػػػر ا أ  لم يػػػػود )الكاتػػػػمأ ا والم لػػػػع ا عػػػػرسهػػػػوف بػػػػيف الم لػػػػع ا

ػػمر"وىو الم لػػع النسػػقي وفػػ  نظ راػػن الثقافػػن ذاتيػػا ا أو مػػا سسػػما بػػػ"الم لع المضل
النقػػد الثقػػافي ا فيػػو ثاضػػر فػػي   و ػػي الم لػػع الم يػػود ا سمػػارس هػػل أالػػهاؿ 

 .(2)التثهـ واليسمنن والتو سو
                                                 

-83أ  2115ا  3بيروو ا ن –النقد الثقافي ا  بد ي الاذامي ا المرهز الثقافي ال رهي  (1)
84. 

ر النقد الثقافي مػدعا  لموثػد  والتػاليع ا نقػد الثقافػن والنسػ  ا ه ىمػاـا دراسػن منالػور  ينظ (2)
  ما الالبهن ال نهبوتسن ا )الممتقا لإلبداع الفهر أ ا
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سقػـو ىػذا النػػوع مػف النقػد بػػرهط األدم مػو بػاقي ال مػػـو اننسػانسن ا هالتػػاراس ا     
و مػػػـ ان تمػػػاع ا و مػػػـ الػػػنفس ا والفمسػػػفن ا وغيرىػػػا مػػػف ال مػػػـو التػػػي ت ػػػد ليػػػا 

اضثا  في النتا او األدبسن عصوصا  هػالتي نالػيدىا فػي الرواسػاو وأدم ثضورا  و 
الرثاو مثا  . لذا فيذا النقد ا لي د  دوره في م ال ن النصوص ا ن ػده سثتػاج 

 الا أكثر مف منيه وأكثر مف نظران.
سضػػػػيع الاػػػػذامي " أف النقػػػػد األدبػػػػي التػػػػـز بػػػػالنظر الػػػػا الػػػػنص األدبػػػػي         

ي ػػر  دالمػػا  السػػ ي لكالػػع ىػػذا البن ػػد ال مػػالي ا ممػػا   ػػل  بوصػػفو قسمػػن  مالسػػن
ا سصػن و السػيد كػرا  ا وصػار لم مػالي الػرن م سسػاتي"ال ماؿ" منت ػا  باغسػا  مثت

الالػػا ر وسقػػـو الف ػػل النقػػد  ب ممسػػاو التسػػوا  والت مػػسـ . وىػػذا ا لتػػزاـ المبػػدلي 
  يػػػػم ثػػػػـر النقػػػػد مػػػػف القػػػػدر   مػػػػا م رفػػػػن  يػػػػوم العطػػػػام ا ومػػػػف ماثظػػػػن أ

الم سسػػن الثقافسػػن وثيميػػا فػػي عمػػ  ثالػػن مػػف التػػد يف والتػػروسض ال قمػػي والػػذوقي 
. واػػػػػر   (1)لػػػػد  مسػػػػػتيمكي الثقافػػػػػن ومػػػػػا سسػػػػما بػػػػػالفنوف الراقسػػػػػن واألدم الرفسػػػػػو"

الاػػػػذامي أف األغنسػػػػن الالػػػػبابسن أو الماػػػػن ان امسػػػػن بمػػػػا فييػػػػا الصػػػػثافن والسػػػػينما 
الم تمػو وثقافتػو أكثػر مػف قصػيد  سهتبيػا أو  والبرامه التمفزاونسن ا باتو م ثر  فػي

سقوليا أدونسس أو غيره مف الال را  ا بذؿ النقد  يده فسو ا غػافا   ػف العطابػاو 
الفا مػػن لم ػػرد أنيػػا لسسػػو ممػػا سثسػػم فػػي ثسػػام "الراقػػي" ا همػػا تقػػرره الم سسػػن 

 .  (2)األدبسن والروطيا ال مالسن
نصػػوص وقسمتيػػا األدبسػػن ا وهػػيف النقػػد الثقػػافي سميػػز وسفػػرؽ بػػيف  مالسػػن ال 

عمفساو تمؾ النصوص الثقافسن التي ت ثر في قسمتيا اننسػانسن ا أو قسمػن هاتبيػا ا 
أ   دـ اىماؿ دور الكاتػم ا وىػو بػذلؾ سنسػعع مقولػن "النصػسن" أو مقولػن "مػوو 

 الم لع" وس مل بضدسن هاممن م يا )مف ىذا ال انمأ.

                                                 
 .05النقد الثقافي ا المصدر الساب  أ  (1)

 .06ينظر المصدر نفسو أ  (2)
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م ال ػػالمييف ا  نػػدما يدرسػػوف  مػػا فهمػػا ينقػػل لنػػا سػػ يد "أف مػػ رعي األد 
سػػبيل المثػػاؿ الػػا ر القػػرف السػػادس  الػػر "ادمونػػد سبنسػػر" ا فيػػـ   يرهطػػوف بػػيف 
عططػػو المت طالػػن لمػػدما  )المت مقػػن بمصػػير أيرلنػػداأ ا ثيػػث تّصػػور تمػػؾ العطػػط 
 سالػػا  براطانسػػا  يبيػػد  ممسػػا  السػػهاف األصػػمييف ا وهػػيف ان ازاتػػو الالػػ ران ال ظسمػػن ا 

. ونسػػػتطسو أف نفيػػػـ مػػػف ذلػػػؾ أف ىػػػو     (1)لثهػػػـ البراطػػػاني نيرلنػػػدا"أو تػػػاراس ا
النقػػاد "األدبيػػوف"   س نػػييـ   مػػف قراػػم و  مػػف ب يػػد ا ال اقػػن التػػي تػػرهط الػػ ر 
سبنسر وهيف عططو "المت طالو لمدما  أو المسػوغن نثػتاؿ ايرلنػدا"ا بػل  ػل مػا 

الالػػ ر  ا وىػػذا مػػا يرفضػػو س نػػييـ ىػػو األب ػػاد ال مالسػػن والباغسػػن لػػنص سبنسػػر 
 س يد ومني يتو النقدسن.

وسفّ ػػل ىػػذا النػػوع مػػف النقػػد ا الػػدور النسػػو  فػػي ال ممسػػن الثقافسػػن والنقدسػػن فػػي      
ال ػػالـ الم اصػػر ا فظيػػرو تسػػاراو نقدسػػن ثديثػػن ضػػمف ىػػذا انطػػار ا منيػػا النقػػد 

الثقػػافي وت رهػػن . وبمػػا اننػػا بصػػدد الكػػاـ  مػػا النقػػد  *النسػػو  ا أو النقػػد األنثػػو  
ادوارد س يد مو ا ستالراؽ الذ  أىتـ بو في أكثػر مػف هتػام لػو ا ي ػم انلتفػاو 
الػػػػا الػػػػئ ميػػػػـ ثػػػػاوؿ سػػػػ يد أف يبينػػػػو فػػػػي أغمػػػػم أ مالػػػػو ا وىػػػػو دور المثقػػػػع . 
فػػالمثقع  نػػدما سهػػوف ناقػػدا  أو هاتبػػا  أو أكادسمسػػا  أو أنثروهولو سػػا  ا مستالػػرقا  هػػاف 

ر مف هل مسبقاتو الثقافسن والمفيومسن لسهوف موضو سا  أو لـ سهف ا  مسو أف يتثر 
فػػي طرثػػو". فػػدف أثػػد  ميمػػاو المثقػػع ىػػي بػػذؿ ال يػػد لتيالػػسـ ا را  المقولسػػن 

                                                 
ا  3بيػػروو ن –الثقافػػن وا مبراالسػػن ا ادوارد سػػ يد ا ت راػػم همػػاؿ أبػػو ديػػم ا دار ا دام  (1)

 .78أ  2114

ىنػػاؾ مػػف سميػػز بػػيف النقػػد النسػػو  وهػػيف النقػػد األنثػػو  ا فس تبػػر أف النقػػد النسػػو  الػػذ  يػػدافو  *
المناصػروف  ف ثقوؽ المرأ  ودورىا في الم تمو مف الممهف أف سهتم فسػو وسمارسػو الر ػاؿ 

لقضػػاسا المػػرأ  ا أمػػا النقػػد األنثػػو  فيػػو نقػػد سمػػارس مػػف قبػػل ال نصػػر األنثػػو  فقػػط ا أ    
 سمارس الر اؿ ىذا النوع مف النقد. 
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د هثيرا  مف الفهر اننساني واألتصاؿ الفهػر " والمقو و التصايران ا التي تثن
ا  (1)

ابسػػػن ا   س نػػػي واف انتمػػػا  مثقػػػػع مػػػا الػػػا م سسػػػاو أكادسمسػػػن ا أو دينسػػػن ا أو نق
بػػػػذلؾ أف يتبنػػػػا تو يػػػػاو تمػػػػؾ الم سسػػػػاو الفهراػػػػن والمفيومسػػػػن ثػػػػوؿ المواضػػػػسو 
الميمن في ال الـ الم اصر ا فسػمطن الم سسػاو ان تما سػن مػثا  ا أو الثهومسػن 

ا عوفػا   مػا في قوؿ الثقسقػن ا و  ي امػل فييػاي م أف   تثد مف ثران المثقع 
ييػػػا . بػػػل  مسػػػو أف   ي امػػػل ثتػػػا تو يػػػاو أ ػػػره منيػػػا مػػػثا  أو  مػػػا موق ػػػو ف

. ليػػذا يػػر  سػػ يد أف دور المثقػػع يػػوره الػػذ  ينتظػػر هتبػػو أو مقا تػػوورغبػػاو  م
لسس سيا  أبدا  ا فيو في أغمم األثسػاف بػيف عسػاراف ا األوؿ أ أف سهػوف مسػتقا  
 ا وهذلؾ سهػوف ثػرا  أكثػر فػي ثرهتػو وم ارضػتو الثقافسػن لمواقػو والقوالػم واألنسػاؽ
الثقافسن الرال ن والمد ومن مػف قبػل الم سسػاو ذاو السػمطن والقػو  فػي م تمػو مػا 
ا ولكنو بذلؾ سسهوف من ز   نو ا  ما ا وأض ع ثا   في موا ين تمػؾ الم سسػاو 
ذاو القو  واليسمنن . والثاني أ أف سهوف منثازا  بفهره ونتا و ا وهذلؾ سفقػد رسػالتو 

 . (2) ممسن وأعاقسن في  نقو التي مف المفترض أف تكوف أمانن
اذ سثمل المثقع أو الناقػد فػي ىػذا الم ػاؿ مسػ ولسن  ممسػن وأعاقسػن لتادسػن       

رسػػالن انسػػانسن  امػػن ا وهػػذؿ ال يػػود وثتػػا التضػػثساو فػػي سػػبيل تمػػؾ الرسػػالن ا 
و ػػػدـ اننثسػػػاز لمسػػػمطن أو لمم سسػػػاو ان تما سػػػن أو البيروقراطسػػػن الميسمنػػػن او 

تمػػػػؾ الرسػػػػالن تتضػػػػمف فػػػػي أ ماقيػػػا  ممسػػػػن "مقاومػػػػن" مقاومػػػػن لميسمنػػػػن  األكادسمسػػػن
الثقافسن وا مبراالسن والسردساو المهتوبن بالمااو الميسمنن همػا سنَ بػر . ومػف  انػم 
 عر يتميز ىذا النقد الذ  ي سس لو س يد والػذ  غالبػا  مػا سسػمسو )النقػد الػدنيو أ 

دنيو  بػاف النصػوص األدبسػن فػي أكثػر أو )النقد المدنيأ )سقصد س يد مف النقد الػ

                                                 
أ  0996صػػور المثقػػع ا ادوارد سػػ يد ا ت راػػم ا غسػػاف غصػػف ا دار النيػػار ا بيػػروو ا  (1)

03. 
 .37ينظر صور المثقع أ  (2)
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أالهاليا مادسن ا أ  منالبهن بالظرؼ والزمػاف والمهػاف والم تمػو ا باعتصػار أنيػا 
مو وده في ال الـ الدنيو . والنقد ي م أف يتناوليا مف ىػذا ال انػم   مػف  انػم 

فيػػػو بػػػذلؾ س ػػػارض بالػػػهل قػػػو  التعصػػػص ال امػػػد  (1)الػػػر   الدينسػػػن والماورالسػػػنأ
بم نػػا وتب ػػا  لسػػ يد ا أف المالػػهمن الثقسقسػػن فػػي   ػػز النقػػاد  ػػف عمػػ  أ  لمنقػػد ا 

اعػػػتاؼ فػػػي ال ػػػالـ تكمػػػف فػػػي فػػػس التعصػػػص " بػػػاد  العبػػػر  ا ثترافسػػػن" ا التػػػي 
ت  ل نالاطيـ ىامالسا  بالنسبن لإلىتمامػاو السساسػسن فػي الم تم ػاو الم اصػر  ا 

النقدسػػن الم اصػػر  أد  بيػػا اذ أف الت قيػػد المتزايػػد وثتػػا المػػنيه المثػػدود لمنظراػػن 
. فػال مود الػذ  يمػع النظراػن  (2)الا أف تفقد مػا تقولػو لمم تمػو الػذ  ظيػرو فسػو

النقدسػػن التقميدسػػن ىػػو مػػا سن ارضػػو النقػػد الثقػػافي بقػػو  ا ليػػذا فالنقػػد لػػسس  ممػػا  ا بػػل 
ا وقػػد سهػػوف مفارقػػا  أو متناقضػػا  أثسانػػا  ا و ف ػػل  لػػو أنالػػااؿ سساسػػي وا تمػػا يىػػ

 .(3)الميـ أنو   يتصمم في سقينساو  امد ولكف 
س ػػػاله النقػػػد الثقػػػافي   النصػػػوص وثسػػػم بػػػل هػػػذلؾ الظػػػواىر الثقافسػػػن التػػػي      

تطفػػػو فػػػي الم تم ػػػاو هالموضػػػاو وا نتػػػاج ا  امػػػي والسػػػينمالي أو مػػػا سطمػػػ  
 مسػػػػػػو ثػػػػػػديثا  بالثقافػػػػػػن البصػػػػػػران والمسػػػػػػمو ن وغيرىػػػػػػا ا والنظػػػػػػر فػػػػػػي عمفساتيػػػػػػا 

ن وأب ادىػػػػا  مػػػػا المسػػػػتوساو هافػػػػن . فػػػػالمراكز البثثسػػػػن والم سسػػػػاو األيديولو سػػػػ
الثقافسػػن ووسػػالل ان ػػاـ وم سسػػاتو وصػػثافيوه ت ػػّد فػػي الػػزمف الػػراىف ت مسػػا  مػػف 
ت مساو ا ستالراؽ الثديث فينباي  ما النقػد الثقػافي أف يرصػد وس ػاله  مسػو مػا 

ما وهػرامه تمفزاونسػن سصدر  ف تمؾ المراكػز ا ومػا تنت ػو وسػالل ان ػاـ مػف سػين
ثقافسػػن أو اعباراػػن بػػل س ػػاله أسضػػا  وبا ىتمػػاـ نفسػػو مػػا يننػػته فػػي الالػػرؽ ال رهػػي 

                                                 
بيػػػػروو  –اقػػػػد ا ستالػػػػراؽ ا عالػػػػد سػػػػ يد ا مرهػػػػز الثضػػػػار  لمتنمسػػػػن ينظػػػػر ادوارد سػػػػ يد ن (1)

 .060أ 2100
ادوارد س يد مفارقن اليوسن ا بيل أالهروفو و عروف ا ت رام سػييل ن ػـ ا نينػو  لمدراسػاو  (2)

 .24أ 2112دمال  ا  –والنالر 
 .46المصدر نفسو  أ  (3)
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وا سامي مف هتاباو ومقا و ا  ونظرااو ا وما تنت و وسػالل ان ػاـ ال رهسػن 
 وانسامسن الثديثن ا بل ثتا ما تنت و الم سساو مف المراكز الدينسن .

نقػرأ ت رهػػن ادوارد سػػ يد مػػو ا ستالػراؽ وعصوصػػا  هتبػػو مػػف لػذا فدننػػا  نػػدما      
قبيػػل )ا ستالػػراؽ ا والثقافػػن وانمبراالسػػن ا وتاطسػػن انسػػاـ ا وصػػور المثقػػعأ ا 
فدننػػا بػػازا  نتػػاج لػػـ سفضػػل النتػػاج ا ستالػػراقي وثسػػم ا بػػل سػػاىـ وأسػػس ب ػػدار  

ثضػار  م اصػر  ا الػذ  تثتػاج السػو أ  ثقافػن أو نوع مػف النقػد الموسػو اتيليذا ال
لتتمهف مف وضو أسس مني سن وم رفسػن تثصػف بيػا ثقافتيػا وتتسػمل بيػذه النظػر  
الثراػن والمتنو ػػن فػػي الم ػػاؿ الثقػػافي والثضػػار  ا بػػل أسػػيـ ىػػذا العطػػام النقػػد  
الثقػػافي فػػي عمػػ  امهانسػػاو ور   وقػػرا او  ديػػد  لمتػػاراس ا ودفػػو مفهػػر  وأدبػػا  

ـ العاصػػن وتػػواراعيـ العاصػػن ا أف سصػػبثوا قػػرا  "ال ػػالـ الثالػػث" أف يعمقػػوا  دابيػػ
وناقديف متمرسيف لمنتاج الارهػي سػوا  أكػاف نصوصػا  أو عطابػاو ا أو ممارسػاو 
ثقافسػػن أو سساسػػسن ػ ليػػذا ي ػػم قػػرا   نتػػاج ادوارد سػػ يد وت رهتػػو مػػو ا ستالػػراؽ 

مثػل ىػذا قرا   متاممن لإلثاطن بهل اب ادىا الفهران والم رفسن . فما أثو نا اليػـو ل
النػػػوع مػػػف النقػػػد لم ال ػػػن الكثيػػػر مػػػف الظػػػواىر األدبسػػػن والسساسػػػسن والثقافسػػػن وثتػػػا 
الدينسن التي ت صع بال الميف ال رهي وانسامي ا هتمؾ المت مقن باننتاج األدبػي 
لثادسػػن وأفهػػار متطرفػػن وغيرىػػا ا ومػػا  الثػػداثي ومػػا تعممػػو مػػف نز ػػاو و ودسػػن وا 

سن ومذىبسػػن متطرفػػن تصػػل أثسانػػا  نلاػػا  ا عػػر نالػػيده أسضػػا  مػػف عطابػػاو الػػوفين
الػػػذ  س ػػػسش ضػػػمف الػػػديف والػػػوطف الواثػػػد ا وتكفيػػػره  قالػػػدسا  أو الاالػػػو سساسػػػسا  ا 
وسصػػل األمػػر أثسانػػا  الػػا الثهػػـ ب ػػدـ أىميتػػو فػػي الثسػػا  وا ػػم الاػػا  و ػػوده فييػػا 
ن نيالسػػػػػا  . وهػػػػػذلؾ الصػػػػػراع السساسػػػػػي والفهػػػػػر  والم رفػػػػػي بيننػػػػػا وهػػػػػيف الصػػػػػييونس

ومظػػػاىر انمبراالسػػػن الثديثػػػن ا وغػػػزو الثقافػػػن الارهسػػػن لم تم اتنػػػا  بػػػر معتمػػػع 
الوسػػػػالل ا وأثػػػػر ذلػػػػؾ  مػػػػا طبس ػػػػن ال اقػػػػاو وتالػػػػهاتيا بػػػػيف ال ػػػػالميف ال رهػػػػي 

أيموؿ وما أ قبيا مف تػدا ساو  00وانسامي وهيف الارم ا و  سسما ب د أثداث 
الفهػػػر  والػػػديني بػػػيف الاػػػرم أ ػػػادو الػػػا الوا يػػػن مظػػػاىر الصػػػراع أو التصػػػادـ 
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والالرؽ انسػامي وال رهػي ا وتنػامي ظيػور الكتػم والمقػا و والبػرامه التمفزاونسػن 
سػاـ  التي بدأو تكرر الثنالساو الضدسن ا ستالراقسن ذاتيا التي تتكمـ  ػف الػرؽ وا 
ارىابييف ا وغرم متثضر ا وثتمسن وقوع التصادـ بيف الثضاراو  ما أثػر ىػذا 

عػػػػتاؼ ال ػػػػوىر  بػػػػيف الثقافػػػػاو والثضػػػػاراو اننسػػػػانسن همػػػػا يػػػػد ي التفػػػػاوو وان
صاموال ىنتاتوف وأمثالو . و ما هل ثاؿ ب د ما اتضل لنا أثر ادوراد س يد فػي 
بموره م الـ ىذا النوع مف النقد ا نفترض ت اوزنا لكل ما قمناه فػي الفقػراو السػابقن 

سػػو ا نػػر  أف النقػػد الثقػػافي  ػػف ىػػذا النقػػد وأصػػولو الارهسػػن واألسػػياماو السػػ يدسن ف
ىو ممارسن م رفسن ثقافسن تست يف بمنػاىه مت ػدد  ا أو لنقػل   تابػو هثيػرا  بمسػالن 
المنػػػػػاىه النقدسػػػػػن التقميدسػػػػػن والثديثػػػػػن وأطرىػػػػػا المثػػػػػدد  ا لنقػػػػػد ظػػػػػاىر  ثقافسػػػػػن أو 
ا تما سن أو سساسسن أو نصا  أدبسا  أو ثقافسػا  أو فنسػا  أسػا  هػاف نو ػو . فثػيف سسػ ا 
المػػر  الػػا نقػػد هتػػام ههتػػام )ا ستالػػراؽأ ال صػػي  ػػف التصػػنيع ا أو نقػػد مقالػػن 
صػػثسفن تتنػػاوؿ مسػػالن ثقافسػػن أو سساسػػسن م اصػػر  ا فمػػاذا نسػػمي ىػػذا النقػػد ؟ مػػف 

ا مثل ىذه التسػمسن أو الوصػع   سطػاب  ىػذا النػوع أدبسا   الم هد أف   نسمسو نقدا  
ب  وأف مورسػػو هثيػػرا  فػػي الثسػػا  الثقافسػػن مػػف النقػػد . اذا  فمقػػدماو النقػػد الثقػػافي سػػ

والم تم سن وسّماىا ب ضيـ الدراساو الثقافسن ثتػا قبػل أف سظيػر ىػذا المصػطمل 
)النقد الثقافيأ سػوا  فػي الاػرم أو الالػرؽ ا ولكػف لماػرم األسػبقسن فػي تالعسصػو 

 وا  طالو ىذه التسمسن ا وفي توضسل ب ض سماتو الم رفسن والمني سن .
 :  (ري )الدنيوي( أو )المدنيالنقد الحضا

ػػػرؼ  ػػػف        دوارد سػػػ يد ا نف ػػػاؿ  نػػػدما يػػػرد  مػػػا نقػػػاده ا وأثسانػػػا  سطمػػػ  ا ن
ا ونثػػػف ىنػػػا لسػػػنا بصػػػدد  (1)الالػػػتالـ الػػػا أكادسمسػػػن همػػػا يػػػرو  لنػػػا برنػػػارد لػػػوسس

التبراػػر لالػػتالـ سػػ يد ا ولكػػف فػػي الوقػػو نفسػػو قػػد سهػػوف الر ػػل م ػػذورا  لمػػا ي ػػده 

                                                 
روف ا ت رامأ ىاالـ صػالل ا دار ينظر ا ستالراؽ بيف د اتو وم ارضسو ا ه أرهوف و ع (1)

 .075أ  2بيروو ا ن  –الساقي 
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  فيػـ لمػا سهتػم . ف نػدما سطػالو المػر  م مػل أو ب ػض ا نتقػاداو أثسانا  مف سػو 
التػػي و يػػو السػػو ا فدنػػو ي ػػد دوف أدنػػا الػػؾ سػػسا  مػػف ا نتقػػاداو تثيػػر الدىالػػن 
وا ستارام . فمو نظرنا لمنقد الذ  و يو الػب ض لسػ يد فسمػا يعػص نقػده الثقػافي 

يو  فسػو وسػّما ىػذا أو ما ب د الكولونسالي ا الذ  سثرص سػ يد  مػا ال امػل الػدن
النقػػػد أثسانػػػا  "النقػػػد الػػػدنيو " ا والػػػذ   ػػػاله بػػػو الكثيػػػر مػػػف الرواسػػػاو والسػػػردساو 
ا ستالراقسن الارهسن . لناعذ  ما سبيل المثاؿ ا النقد الذ  و يو الكاتم المارهػي 
اسػػما يل ال ثمػػاني ا فػػي مقالتػػو المنالػػور   مػػا الالػػبهن ال نهبوتسػػن "ادوارد سػػ يد" 

ديني والنقػػد ال ممػػاني" ا فالر ػػل وبثسػػف نسػػن بالتاكيػػد ا ينتقػػد سػػ يد ا بػػيف النقػػد الػػ
وسػػّما نقػػده "ال ممػػاني" وبسػػو  فيػػـ هبيػػر لمػػا قصػػده س يػػػد ا راح الر ػػل ينتقػػد ىػػذا 
ف  مػػا الناقػػد أف    األمػػر وس ػػده اقصػػا   لمر سػػا الدينسػػن مػػف الممارسػػن النقدسػػن ا وا 

. و  ن ػػرؼ هيػػع نصػػنع (1)الػػس ينفصػػل  ػػف مزا ػػو الروثػػاني ونسػػبو الفهػػر  ...
ىػػذا الكػػاـ وىػػذه القػػرا   ا والر ػػل م ػػذور فػػي ثػػاؿ هػػاف ىػػذا مػػا فيمػػو مػػف سػػ يد 
ـص ىػػػذا النقػػػد  ومػػػف نقػػػده الػػػدنيو  . وبثسػػػم فيمنػػػا ا ابتػػػدا   ا فػػػادوارد سػػػ يد لػػػـ سسػػػ
بػػػػ"ال مماني" أبػػػدا  ا بػػػل "النقػػػد الػػػدنيو " . وهػػػاف قصػػػده منػػػو وباعتصػػػار الػػػديد ىػػػو 

س يد "أف النصوص دنيوسػن ا وىػي أثػداث الػا ثػد مػا ا وىػي فػوؽ  التالي أ ير  
هػػػػل ذلػػػػؾ قسػػػػط مػػػػف ال ػػػػالـ ا  تمػػػػا ي والثسػػػػا  البالػػػػران ا وقسػػػػط بالتاكيػػػػد مػػػػف 
المثظػػاو التاراعسػػن التػػػي أثتمػػو مهانيػػػا فييػػا وفسػػػرتيا ا ثتػػا ثػػػيف يبػػدو  مييػػػا 

فػػػي ا أ  أنيػػػا أثػػػداث تثػػػدث فػػػي زمػػػف  ومهػػػاف دنيػػػوايف ا (2)التنهػػػر لػػػذلؾ همػػػو"
لثظػػػاو م ينػػػن وظرفسػػػن مػػػف التػػػاراس ا وىػػػي  ػػػز  مػػػف نالػػػان الم تمػػػو البالػػػر  ا 

ن فػػي اثتمػػو مهانػػا  مػػا فػػي التػػاراس ووصػػفو اثػػداثا  وفسػػرتيا بطراقػػن بّينػػو أو عفّسػػ

                                                 
 مقاؿ ادوارد س يد بيف النقد الديني والنقد ال مماني ا البهن النو . (1)
 –النص وال الـ والناقػد ا ادوارد سػ يد ا ت راػم  بػد الكػراـ مثفػوا ا اتثػاد الكتػام ال ػرم  (2)

 .8أ 2111دمال  
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نيا )أ  النصوصأ ليا طرؽ في الو ود بثيث أنيػا فػي أسػما بنساتيا السردسن . وا 
ؼ ا الزمػاف والمهػاف ل لػذا يػر  الهل ليا تبقا دالما فراسن الوقوع في الػرؾ الظػر 

ٍن فيي دنيوسن . أ  أف أ  نص أدبي مػثا   س يد ا بما انيا تثدث في الدنسا ا اذا 
فيػػو فػػي الاالػػم مػػثقا  بطراقػػن مػػا "بمناسػػبتو" ا أ  بالوقػػالو الت رابسػػن التػػي انبثػػ  
 نيػػا ا فهػػل تفسػػير  لم نػػا مػػا فييػػا أنثيػػل الػػا "سػػثر  وبػػاطني ومػػا الػػا ذلػػؾ ا 

النتي ػػن غالبػػا  الوصػػوؿ الػػا"الا م نػػا" ومػػا ىػػو مرفػػوض  ػػف سػػ يد . اذ فتكػػوف 
يتسػػػا ؿ سػػػ يد ألػػػسس ىنػػػاؾ طراقػػػن لمصػػػراع مػػػو مالػػػهاو الماػػػن األدبسػػػن ا   ػػػف 

. والم نػػا الػػذ  (1)طراػػ  بترىػػا  ػػف المالػػهاو اليومسػػن الدنيوسػػن األكثػػر الثاثػػا  ؟
الػػػذاو ومػػػو  يراػػػده سػػػ يد أف النصػػػوص ىػػػي انف ػػػا و الكاتػػػم مػػػو المثػػػسط ومػػػو

التاراس والثقافن والسساسػن ... الػس مػف األمػور التػي تقػو ضػمف الثسػا  الػدنسا. فيػي 
ب ػػد هػػل الػػئ "دنيوسػػن" ليػػا مالػػاكميا وانف ا تيػػا ا فالوصػػع الػػذ  سصػػع المػػرا  أو 
الطبس ن أو األثداث المو ػوده فػي الرواسػاو هميػا أمػور دنيوسػن. فسػ يد ينظػر الػا 

و المت مقػػن بػػالواقو الم ػػسش وتثدساتػػو ا   بمنظػػور النصػػوص بمنظػػور لػػو انالػػاا ت
روثاني قػد سسػا  أسػتعدامو لميػروم مػف اي ػاد م ػاني تنفػو النػاس فػي ثيػواتيـ . 
ومػػف ىػػذا المنطمػػ  يػػر  سػػ يد أف  مػػا النقػػد أف سهػػوف دنيوسػػا  وبالتػػالي مقاومػػا  فػػي 

زاقسػػن التػػي الوقػػو نفسػػو ا بم نػػا أف سهػػوف متثػػررا  مػػف التفسػػيراو الباطنسػػن الميتافي
قد تكػوف  القػا  أمػاـ نقػد بنػا  نػافو فػي الثسػا  الدنيوسػن لمم تم ػاو ا أو مػا سسػ ا 
الا تقدسـ مقارهاو واق سن . وسهوف مقاوما  لصنمساو مسػتثدثن قػد تكػوف ضػاغطن 

ا ل أالهاؿ اليسمنػن والطاسػاف والظمػـبالهل ما  ما أثهاـ الناقد ا فسهوف مقاوما  لك
د مػػػػا سمهػػػف أف يتعمػػػػل النصػػػوص الدينسػػػػن مػػػف عرافػػػػاو وىػػػذا نػػػػافو  أسضػػػا  فػػػػي نقػػػ

وأسػػاطير ا قػػد تكػػوف مسػػيلن لمػػديف نفسػػو بهػػل تاكيػػد . فسػػ يد يػػد و الناقػػد لمتثػػرر 
ممػػا أسػػماه القرابػػن والتقػػرم ا وس نػػي بالقرابػػن أ ىػػي الثقافػػن التػػي ينتمػػي ليػػا الناقػػد 

                                                 
 .40 ينظر النص وال الـ والناقدأ (1)



 008 

التػي سهتسػبيا  بالو د  وا نتما  القػومي والمينػي ا وسقصػد بػالتقرم أ ىػي الطراقػن
النقػػػاد مػػػف عػػػاؿ التقػػػرم مػػػف القنا ػػػاو ا  تما سػػػن السػػػالد  والقنا ػػػاو السساسػػػسن 
والظػػػػروؼ ا قتصػػػػادسن والتاراعسػػػػن والميػػػػوؿ الالعصػػػػسن . اذ تنالػػػػا روابػػػػط طبس سػػػػن 

أ  مػػػا مضػػػمونو الطا ػػػن والعػػػوؼ والثػػػم وا ثتػػػراـ  –وأالػػػهاؿ سػػػمطوسن طبس سػػػن 
يػػػل ىػػػذه الػػػروابط الػػػها  مػػػف أالػػػهاؿ فػػػدف صػػػمن التقػػػرم تث –وتصػػػارع الم سسػػػاو 
هػػالو ي المينػػي والزمالػػن ال ام سػػن وا ثتػػراـ المينػػي وىسمنػػن  –ال اقػػن الالعصػػسن 

.  موما  أف مسالن  ممانسػن سػ يد لسسػو بالضػرور  أف نفيػـ منيػا (1)الثقافن السالد 
أنيا م ادسن لكل ما ىػو دينػي ا وبثسػم قرا تنػا لالعصػسن ادوارد سػ يد ا فدننػا لػـ 

سػػ يدا  فػػي أ  مػػف هتاباتػػو أو مقاباتػػو مػػا سالػػير الػػا  ػػدا  أو رفػػض صػػرال  ن ػػد
لمديف ا ولكنو بما أنػو ر ػل ليبرالػي ا وىػذا مػر ل هثيػرا  ا قػد سهػوف يػ مف بالثراػن 
المطمقػػن لمفػػرد ا هػػي سهتالػػع الثقسقػػن بنفسػػو وات امػػل م يػػا بثسػػم فيمػػو ليػػا ا   

 ف أصل ىذا التو و  ند س يد  بثسم ما سممسو  مسو ا عروف . و ندما تسا لنا
)أ  ا تمػػاده النقػػد الػػدنيو أ ا فو ػػدنا ال ػػوام  نػػد  سػػاف باتسػػتيتا فسهػػو الفيمسػػوؼ 
ا سطػػالي ا اذ هػػاف فسهػػو سميػػز بػػيف التػػاراس الػػذ  سػػّماه "التػػاراس الػػدنيو " ا وهػػيف 
"التاراس المقدس" ا أ  ذلؾ الذ  سهتبو الييود والمسػسثيوف والػذ  سفسػر األثػداث 

اراعسن  ما أسس  ىوتسن ميتافيزاقسن ا غالبا  ما تكػوف تعيمسػن   أسػاس  ممػي الت
 . (2)ليا

ىنػػاؾ سػػو  فيػػـ  عػػر ا يت مػػ  بػػا عتاؼ فػػي فيػػـ م نػػا مفيػػـو ا ستالػػراؽ 
الػػذ  يتبنػػاه سػػ يد وهػػيف المفيػػـو الػػذ  يتبنػػاه منتقػػد  سػػ يد ا فسػػ يد يػػرهط بالػػهل 

ي الصػػػرؼ ا وهػػػيف النتػػػاج األدبػػػي وبػػػيعر أو يػػػدمه النتػػػاج ا ستالػػػراقي ا كػػػادسم

                                                 
 .31-25ينظر ال الـ والنص والناقد ا مصدر ساب  أ  (1)
ينظػػر التػػاراس وهيػػع سفسػػرونو مػػف هونفالػػيوس الػػا تػػوانبي  لبػػاف . ج ا ت راػػم  بػػد ال زاػػز  (2)

 .2/24ـ أ0969ا 0توفي   اواد ا القاىر  ا الييلن المصران لمكتام ا ن 
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هالرواسػػن ا نهميزاػػن  مػػا سػػبيل المثػػاؿ ا وىػػذا   س يػػم  مػػل سػػ يد أبػػدا  ا ا  مػػف 
ناثسػػن اىمالػػو الفصػػل بػػػيف أ مػػاؿ مستالػػرقيف وهػػيف أثػػػر ا ستالػػراؽ  مػػا الرواسػػػن 
ا نهميزان مثا  ا وىذا األمػر اسػتامو لػوسس وأمثالػو ليػد و الػا أف سػ يدا  قػد عمػط 

ؿ ستالػػراؽ األكػػادسمي وهػػيف غيػػره . فػػي ثػػيف أف سػػ يدا  أ مػػا   ومػػف عػػابػػيف ا 
ي ساعػذ دور المستالػرؽ  نػدما س ػاله موضػو ا  مػا قرا تنا س تبر أف الكاتم والروال

يت م  بالالػرؽ . فيػو يعمػ  وسصػع الػرقو العػاص ا وس بػر  ػف مػا سمثػل الالػرؽ 
م الرثالػػػن بمػػػا  رفػػػو وعبػػػره سػػػوا   ػػػف طراػػػ  مالػػػاىداتو الالعصػػػسن أو مػػػف هتػػػ

التي لـ تطا قػدماىا الالػرؽ   *وغيرىـ ا هما ف مو الروالسن البراطانسن  ورج اليوو
أبػػػػػدا  . ليػػػػػذا فيػػػػػو س تبػػػػػرىـ ا ثسػػػػػم مػػػػػا نفيػػػػػـ ا أف ىػػػػػو   الكتّػػػػػام والػػػػػروالييف 
مستالػػػرقوف بهػػػل مػػػا لمكممػػػن مػػػف م نػػػا ا أو مستالػػػرقوف بالوهالػػػن همػػػا ىػػػو ثػػػاؿ 

 الا ثد ب يد.اليوو. وىذا مف الناثسن ال ممسن صثسل 

                                                 
 .مار   ف ا روالسن براطانسن ا و ورج اليوو اسـ الالير  *
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 الجنوسة )الجندر(
 األدب النسوي والنقد النسوي

لمنقد األدبػي تثو تػو فػي القػرف الماضػي والػذ  ن ػو بػػ )قػرف النقػدأ  مػا 
أثػػػر  ممػػػن مػػػف تايػػػراو أثاطػػػو بالنقػػػد ومػػػا سثسطػػػو مػػػف فنػػػوف و دام وفمسػػػفاو 

 وتثو و ا تما سن و مالسن. 
لنقدسػن التػي ثفمػو بيػا السػاثن وس د النقد النسو  واثدا  مف أىـ الطالػو ا

النقدسػػػػن الارهسػػػػن نتي ػػػػن ل ممػػػػن  وامػػػػل تعػػػػص النقػػػػد ذاتػػػػو أو مػػػػا الػػػػيدتو الم رفػػػػن 
اننسػػػػانسن والثرهػػػػاو ا  تما سػػػػن مػػػػف ظيػػػػور  مػػػػي فػػػػي ميػػػػداف ثقػػػػوؽ اننسػػػػاف 

 والثرااو ال امن. 
و ػػػا و مقػػػو و النقػػػد النسػػػو  متزامنػػػن وثرهػػػاو مػػػا ب ػػػد الثداثػػػن لتمػػػؾ 

 ػػػو فػػػي مقو تيػػػا وفػػػ  طبس ػػػن الثقافػػػاو ومر  ساتيػػػا التاراعسػػػن الثرهػػػاو التػػػي تنو 
وا  تما سػػنا وىػػذا التنػػوع فػػتل فرصػػن لمنقػػد النسػػو  بػػاف سهػػوف ىػػو ا عػػر موقػػو 
تنػػػوع وفقػػػا  لطبس ػػػن الم تم ػػػاو وىواتيػػػا الثقافسػػػن وا  تما سػػػن. ومػػػف ىنػػػا ن ػػػد أف 

  وىنػػػا نقصػػػد ىنػػػاؾ االػػػهالسن فػػػي أدا  المصػػػطمل ومدلو تػػػو داعػػػل الثقافػػػن الواثػػػد
الثقافػػن الارهسػػن. واتبػػو ذلػػؾ واتاسػػس  مسػػو اسػػتمرار ا عػػتاؼ ثػػوؿ ثراػػاو ىػػذا 

 النقد وم  مو ا صطاثي وأب اد الت ارم ا  تما سن أل  ثقافن. 
وسس ل لمنقد النسو  قدراتو في انست ابن لمتقمباو ا  تما سػن والسساسػسن 

أالرتو الدراسن مػف اتفػاؽ ثػوؿ  والم رفسن في فضا  أ  ثقافن. فمسس ىناؾ وىو ما
  مالساو ومقو و ىذا النقد. 

فمقػػو و النقػػد الفرنسػػي تالػػهل بمػػا يرالػػل مػػف مقػػو و ناقػػداو أمراهػػا فػػي 
در ػػػن التثػػػوؿ والمطالبػػػن وفػػػ  ثراػػػاو تعػػػص الػػػذاو األمراهسػػػن بقسميػػػا وطبس ػػػن 
ثقافتيػػػػا التػػػػي تمتػػػػاز ثتمػػػػا  بسػػػػماو ت  ميػػػػا فػػػػي اعػػػػتاؼ وثقافػػػػاو أعػػػػر  ومنيػػػػا 

 رهسن مثا . األو 
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وفسمػػػػا يعػػػػص ثقافتنػػػػا ال رهسػػػػن انسػػػػامسنا فػػػػدف النقػػػػد النسػػػػو  قػػػػراف روح 
المثافظػػن التػػي تكبػػل الػػذاو ال رهسػػن وتصػػيرىا مقيػػد  باصػػفاد التػػاراس. لػػذا  ػػا و 
مقػػػػػو و النقػػػػػد النسػػػػػو  عاضػػػػػ ن لطبػػػػػالو الػػػػػذاو وب ػػػػػدىا ا  تمػػػػػا ي والنػػػػػواثي 

صػوص النقدسػن وأعػر  نصػسن األعاقسن التػي تثهميػاا فهػاف أف ظيػرو ب ػض الن
م بػػر   ػػف ثسػػا  المػػرأ  ال رهسػػن التػػي هفمػػو لػػذاتيا  ػػف فرصػػن الت بيػػر  ػػف نظرتيػػا 

 الا األالسا  والو ود. 
و ػػػا و أغمػػػم طروثػػػاو النقػػػد النسػػػو  فسمػػػا ثممتػػػو النصػػػوص السػػػردسن 
والمسػػػرثسن مػػػف  را  وم ال ػػػاو تعػػػص المػػػرأ  هو ػػػود ثسػػػاتيا اذ ت ػػػاوزو ثرهػػػن 

ومػػف ثػػـ مقو تيػػا النقدسػػن وال مالسػػن مرثمػػن الػػد و  الػػا السػػماواو  المػػرأ  وأفهارىػػاا
وتػػػوفير فػػػرص ال مػػػل لسهػػػوف لمفيػػػـو )النػػػوعأ )ال نػػػدرأ ثضػػػورا  فػػػي مػػػتف الثقافػػػن 

 ال رهسن انسامسنا باثر التفا ل بيف ثقافاو ال الـ اننساني ال امن. 
وامش فهػػاف لمفيػػـو )ال نػػدرأ ثراػػاو مرسػػومن فػػي الثقافػػن ال رهسػػن وفػػ  ىػػ

الثران المعتمن والدسمقراطسن المتاثن في نسم بذاتياا مما اتػاح لػب ض النصػوص 
 النسوسن الت بير  ف مفيـو )ال ندرأ بادا   مالي وفني ممثوظيف. 

 الجنوسة: )المفيوم(
لػػػػػـ سطػػػػػرح أ  مفيػػػػػـو مػػػػػف المفػػػػػاىسـ الثديثػػػػػن  مػػػػػا المسػػػػػتوايف الػػػػػد لي 

و )ال نوسػػػػػػنأ بسػػػػػبم تايػػػػػػر وان رالػػػػػي مػػػػػف انالػػػػػػها و همػػػػػا طرثػػػػػػو ال نػػػػػدر أ
اسػػت ما تو واعػػتاؼ تمػػؾ ا سػػت ما و تاراعسػػا  مػػا   مػػو موضػػو اعػػتاؼ هبيػػر 
بػػػيف الدارسػػػيف والنقػػػاد اذ اسػػػت مل ىػػػذا المصػػػمل لتثديػػػد ا عتافػػػاو بػػػيف الر ػػػاؿ 
والنسػػػا   مػػػا مسػػػتو  الوظسفػػػن ا  تما سػػػن. ومػػػف أ ػػػل الوقػػػوؼ  مػػػا السػػػساقاو 

ا المصػػػػطمل والػػػػد  و المعتمفػػػػن التػػػػي ثمميػػػػا المعتمفػػػػن التػػػػي انػػػػدرج ضػػػػمنيا ىػػػػذ
 تاراعسا ا و اقاتو بمفيـو ال نس والمان. 

سثػػػػاوؿ )دسفيػػػػد  مػػػػوفرأ و)هػػػػوارا هػػػػابافأ فػػػػي هتابيمػػػػا الميػػػػـ "ال نوسػػػػن 
)ال ندرأ" الذ  ساتوقع  نده في غير موضو أف يتتب ػا المسػاراو المعتمفػن ليػذا 
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س الم نوسػػن والسػػساقاو الم نوسػػن التػػي المفيػػـو تاراعسػػا ا أو همػػا سسػػمسانيا التػػوارا
هالػػفو  ػػف وفػػر  لاوسػػن زادو مػػف تالػػوسش المفيػػـو و  مػػو ا تفػػاؽ  مػػا د  تػػو 
ص با  فالدور ال نوسي أو اليوسن ال نوسسن مػثا  ىمػا مفيومػاف  ديػداف نسػبسا  فػي 
بداسن  قػد الثمانينسػاو مػف القػرف ال الػراف فػي ثػيف أف ا سػت ماؿ المبهػر لمفيػـو 

 ا في القرف السابو  الر. أ0)س ود ألساـ تالوسر  ال ندر
أثػػد المصػػطمثاو األكثػػر ت قيػػدا  "ىػػو  (Gender)فال نػػدر أو ال نوسػػن 

واألكثػػر تقمقػػا  فػػي الماػػن ا نهميزاػػنا هممػػن تبػػرز  مػػا نثػػو غيػػر متوقػػو فػػي هػػل 
مهاف واست ما تيا تبدو متاير  دومػا  وىػي دالمػا  فػي ثالػن تقػدـ تنػته ظػاؿ م ػاف  

مقولػن ا تما سػن مفروضػن  مػا ". ووفقا  لت راػع سػهووأ أ2)"د  ومدىالن غالبا   دي
. ونظػػرا  لمتايػػر الػػذ  أصػػام المصػػطمل فقػػد ت ػػددو ت رافاتػػو و  أ3)" سػػد م ػػنس

اسػػػتعدـ ال نػػػدر لتثديػػػد "سمهػػػف ثػػػّده بت راػػػع  ػػػامو لكػػػل م ػػػاني المصػػػطملا اذ 
 .  أ4)"ا عتافاو بيف الر اؿ والنسا 
ـ تمثػػػػػورو ثولػػػػػو الدراسػػػػػاو النسػػػػػالسن فػػػػػي هافػػػػػن فال نوسػػػػػن ىػػػػػي مفيػػػػػو 

الم ػػا وأ سساسػػسنا ا تما سػػنا اقتصػػادسنا بيولو سػػنا طبسػػنا نفسػػسنا اضػػافن الػػا 
ال مػػػـو الم رفسػػػن المت ػػػدد  الطبس سػػػنا القانونسػػػنا األدبسػػػن والفنسػػػن وفضػػػا او ال مػػػل 

ض والتػػرا ـ والسػػير الذاتسػػن ومو ػػو ىػػذه الدراسػػاو ىػػو الػػد و  الػػا التثػػرر مػػف ب ػػ
الثرهػػاو النسػػالسن  ػػف طراػػ  ترهيزىػػا  مػػا ىػػذا المصػػطمل ه امػػل سهالػػع  ػػف 
الميسمنػػاو الثقافسػػن  مومػػا  والارهسػػن عصوصػػا . ا  أف األصػػل فػػي المصػػطمل ىػػو 

ثػـ تثػدد  (genus)لاو  ألسني في المااو الارهسن السالد  ت ني النوع أو األصل 
                                                 

أ الػػػػػا ر وهاتػػػػػم قصػػػػػن انهميػػػػػز ا أالػػػػػير أ مالػػػػػو ثهاسػػػػػا 0411 -0341 فػػػػػر  تالوسػػػػػر )أ 0)
 .  9هانترهر  المتر ـ  ف ال نوسن )ال ندرأأ 

 . 9المصدر نفسوا صأ أ 2)
 .  32المصدر نفسو أ أ 3)
 .  7المصدر نفسو أ أ 4)
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ي ت نػي أسضػا  النػوع وال ػنس التػ (gender)سالسا   بر المان الفرنسػسن فػي مفػرد  
وفػػػػػي ىػػػػػذه المفػػػػػرداو انثػػػػػدرو تسػػػػػمسن األ نػػػػػاس أو األنػػػػػواع األدبسػػػػػن هالرواسػػػػػنا 

ذا هاف تثديد ال نس األدبي انثدر مف ىذه التسمسن فػدف أ0)المسرثسنا الال ر  ا وا 
المصػػػطمل ىػػػو م سػػػار لمتفراػػػ  والتمييػػػز بػػػيف األ نػػػاس ىػػػي نػػػوع مػػػف الدراسػػػاو 

راو األدبسن وبالبنسن األدبسن لكػل انتػاج ثقػافي باػض النظػر الم رفسن الميتمن بالتاثي
  ف منت و ذهرا  هاف أو أنثا ىو تثديد لمذاو اننسانسن وتاكيد ليا أسضا .

وقد ذىم هثير مف الباثثيف الا تاكيد أف ال نوسن   صمن ليا بالترهيػم 
لتناسػػػمسنا واتبػػػايف ىػػػذا التميػػػز فػػػي البيولػػػو ي لم ػػػنس البالػػػر  وأ يػػػز  اننسػػػاف ا

الماػػاو فػػالب ض سميزىػػا  مػػا أسػػاس الػػذهور  واألنوثػػن وثسػػاد  ال ػػنس وفػػي لاػػاو 
أعر  سهوف التميز فييا بيف الكالف الثي وغير الثي وفي األعر  اننسػاف وغيػر 
اننسػػاف ال اقػػل وغيػػر ال اقػػل لكنيػػا تصػػم فػػي مفيػػـو واثػػد ىػػو الفػػرؽ بػػيف الػػذهر 

اػن ىػذه الوظسفػن فػي تثقيػ  المسػاوا  فػي ال اقػاو الماوسػن النثوسػنا واألنثا ومرهز 
وفي الدراساو النسالسن ينطم  ا ىتمػاـ بمصػطمل ال نوسػن فػي اعتافيػا وت ػددىا 
الماػػو  والنثػػو  باػػض النظػػر  ػػف التكػػواف البيولػػو ي وترهػػز الدراسػػاو النسػػالسن 

ا  تما سػػن والسساسػػسن  مػػا توظيػػع المفيػػـو النثػػو  فػػي دراسػػن اننسػػاف الثقافسػػن و 
وم نػػاه ىنػػاؾ تمييػػز  ػػذر  منػػو مػػا ىػػو لاػػو  سقػػـو  مػػا منظومػػن بنالسػػن ترهيبسػػن 
ومنػػػو مػػػا ىػػػو بيولػػػو ي وىػػػو م سسػػػاتي ثقػػػافي ولػػػسس سػػػمن بيولو سػػػن طبس سػػػن أ  
اسػػػقان ثقػػػافي ومػػػف عػػػاؿ ىػػػذه العصػػػالص أرسػػػو الدراسػػػاو النسػػػالسن مفاىسميػػػا 

هر واألنثػػا التػػي هونتيػػا مفػػاىسـ الثقافػػن المناىضػػن لػػد و  ىرمسػػن ال اقػػن بػػيف الػػذ
التػػي تضػػو الر ػػل  مػػا رأس اليػػـر بسػػبم تكوانػػو البيولػػو ي فقػػط فػػي ثػػيف تكػػوف 

. وم نػػا ىػػذا أف الفػػارؽ بػػيف أ2)المػػرأ  فػػي أسػػفل ىػػذا اليػػـر بسػػبم التكػػواف ذاتػػو 

                                                 
 .  83ينظرأ دليل الناقد األدبيأ أ 0)
 .  85 -84دليل الناقد األدبيأ أ 2)
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الر ػػػل والمػػػرأ  ىػػػو فػػػارؽ أيػػػديولو ي ا تمػػػا ي ثقػػػافي واضػػػل دافػػػو  نػػػو الم تمػػػو 
سػػػا د المػػػو فالثقافػػػن السػػػالد  ىػػػي التػػػي تصػػػنو القيػػػود  مػػػا طراقػػػن الػػػذهور  وأر 

 انبداع والتفهير ولسس البيولو سا. 
وا هد دسفيد بموفر وهورا هاباف في هتابيما الميـ )ال نوسنأ ال ندرأ اف  
ا سػػػت ماؿ الثػػػديث لممصػػػطمل سثمػػػل  ثػػػار ا سػػػت ما و القدسمػػػن لػػػوا اذ سسػػػتمر 

ا  انػم هونػو س بػر  ػف  ػنس الالػعص بػالرغـ ثمل مدلولػو همصػطمل نثػو  الػ
مػػف أنػػو لػػـ س ػػد سسػػت مل همػػرادؼ لمف ػػل ال نسػػيا فال نوسػػن تنو ػػو فػػي د  تيػػا 
منػػػػذ القػػػػرف التاسػػػػو  الػػػػر بوصػػػػفيا موضػػػػو ا   ديػػػػدا  لمم رفػػػػن ال ممسػػػػن والالػػػػ بسن 
فت ػػاوزو مفيػػـو ال ػػنس مػػو تػػداعميا الوثيػػ  مػػو  مسػػو  وانػػم الثسػػا  وت ػػاوزو 

طبس ن البالران با تبارىا مرهزا  لمذ  والرغبن ومثاولن لتاكيد تبد و د  تيا  ما ال
المفيػػػػـو وسثػػػػاوؿ هػػػػا البػػػػاثثيف ايػػػػراد ب ػػػػض األمثمػػػػن المسػػػػتمد  مػػػػف الميثولو سػػػػا 
والثقافػػػن الاػػػرهيتيف همػػػا فػػػي ثالػػػن )العنثػػػاأ ألف ال سػػػـ البالػػػر  ظػػػل ثتػػػا القػػػرف 

ن فسػػػو مسػػػالن ادراج التاسػػػو  الػػػر سفيػػػـ  مػػػا أنػػػو  سػػػد تكػػػوف ا عتافػػػاو ال نسػػػس
أكثر مما ىػي مسػالن نػوع. ول ػل ا سػتعداماو الثديثػن لممفيػـو توضػل أف الثسػا  
ال ندراػػػػػػن قػػػػػػد أعػػػػػػذ ينظػػػػػػر الييػػػػػػا  مػػػػػػا أنيػػػػػػا أكثػػػػػػر مػػػػػػف م ػػػػػػرد م مو ػػػػػػن مػػػػػػف 

 .  أ0)انثساساو
ومصػػػطمل ال نوسػػػن يرافقػػػو تالػػػتو وفوضػػػا فػػػي التفسػػػير فتػػػار  تتػػػر ـ بػػػػ 

ذا هانػػػو  "ال ػػػنس")النػػػوع ا  تمػػػا يأ وطػػػورا  بػػػػ  وطػػػورا  بال نوسػػػن أو ال ناسػػػسن وا 
تتػػر ـ دراسػػاو النسػػا  أو دراسػػاو المػػرأ  وقػػد  (Gender studies)صػػفن مثػػل 

ولكػػػػف تالػػػػت  منيػػػػا ب ػػػػض الصػػػػسف مثػػػػل  "ال ػػػػذر"يمثػػػػ  الكممػػػػن الت راػػػػم وتظػػػػل 
ال نػػػدر  أ  اسقػػػاع ف ػػػل ال ػػػذر المت ػػػد   مػػػا الدراسػػػاو أو  -الصػػػفن -المصػػػدر

                                                 
 .04 -02نظرأ ال نوسن )ال ندرأأ يأ 0)
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تعتمػػع  ػػف األنوثػػن والتػػي ىػػي ثػػم المػػرأ  ل سػػدىا  األفهػػار أو األالػػعاص وىػػي
 .  أ0)وتصراثيا بدمهاناتو نثباو قوتيا األنوثسن الطاغسن

وىػػذا ا سػػت ماؿ القمػػ  لممصػػطمل يػػ د  الػػا التباسػػو بمصػػطمثاو أعػػر  
ممػػا يػػورث فيمػػػا  غيػػر دقيػػػ  ليػػا و سػػسما تمػػػؾ المصػػطمثاو التػػػي تت ػػدد م انييػػػا 

 أ  أ2)در بانيا فقاموس المورد قد  ّرؼ هممن  ن
 ال نس مف ثيث الذهور  واألنوثن.  -0
 ال نس مف ثيث التذهير والتانيث في المان.  -2

فػػي ثػػيف أف الم  ػػـ النسػػو  لػػػ )هرامػػار أ و )تراتالػػمرأ قػػد وضػػو  الػػر 
 أأ3)مواد م  مسن تت م  بمصطمل  ندر وىي 

1- (Gender Differences)  : 
والسػػموؾ والممػػبس  الفػػروؽ ال ذراػػن أ  العصػػالص التػػي تتصػػل بػػالمظير

والت بيػػر واألدوار وغيرىػػا مػػف ال ناصػػر التػػي يػػتـ ازا ىػػا تثديػػد  ػػنس الفػػرد  نػػد 
الػػػػو د  وس تبرىػػػػا ال مػػػػـ تصػػػػنسفاو طبس سػػػػن تعضػػػػو لتفسػػػػيراو بيولو سػػػػن وا ػػػػدىا 
مناسػػبن. لكػػف ميمػػا هانػػو الفػػروؽ هبيػػر  مػػف ال نسػػيف مػػف ثيػػث البنسػػن البيولو سػػن 

ها  وقد أ د ليذا ال مػلا ألف هػل منيمػا سهمػل ا عػر فدف لممرأ  والر ل  ما  مالتر 
والدليل  ما اثباو ذلؾ أف اننساف يبدأ نموه ال نسي مزدوج ال نسػسن  مػا الػرغـ 
مػػػف أف  ػػػنس ال نػػػيف سثػػػدد ب ػػػد  ػػػد  أسػػػابسو سسػػػتطاع فييػػػا التمييػػػز بػػػيف الػػػذهر 

 . أ4)واألنثا فتتامم صفاو ىذا ال نس  ما المولود 

                                                 
 .  20ا 21ينظرأ أنثا المان أوراؽ في العطام وال نسأ أ 0)
 .  38أنثا المان أوراؽ في العطام وال نسأ أ 2)
 ا بتصرؼ. 39ا 38ينظرأ المصدر نفسوا صأ أ 3)
ينظرأ أ رؼ نفسؾ لػ )فاعل  اقلأ الذ  ا تمػد  مػا مػا  ػا   مػا لسػاف ال امػن )ىػافموؾ أ 4)

 .  012ا 010سسأ بصدد ال اقن بيف الذهور  واألنوثن بيف الفف واألعاؽأ ايم
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أ ظمػػو ومػػا زالػػو أساسػػسن فػػي بنػػا  النظػػاـ الرمػػز  فثنالسػػن )مػػذهر/ م نػػث
وفي ىسهمسن الذواو البالران وتناللتيا نفسسا  وا تما سػا  )فالعصػالص األنثوسػن التػي 
هانػػو ت تبػػر أصػػيمن مثػػل  اطفػػن و اطفسػػن وا ىتمػػاـ ا  تمػػا ي والسػػمبسن لسسػػو 

مباالػػػر  أنثوسػػن بالطبس ػػن و  فطراػػن بػػػل مهتسػػبن ثقافسػػا  وسثػػدث ىػػػذا  بػػر تػػاثيراو 
 . أ0)وغير مباالر  في السنواو األولا مف الثسا  

2- (Gender Gap): 
الف ػػو  ال ندراػػن بػػيف ال نسػػيف وت نػػي الفػػروؽ بػػيف ال نسػػيف فسمػػا يت مػػ  

 با نتعاباو وث  التصواو. 
3- (Genderic)  : 

 split Genderic نػػدر /  ندراػػن صػػفن تنسػػم الػػا ال نػػدر همػػا فػػي 
 ا/ ذهرأ الذ  سالهل مالهمن ا تما سن أساسسن. التقسسـ ال ندر  الا )أنث

أ  أف ال ػػالـ العػػار ي ىػػو الػػذ  يػػتثهـ بثساتنػػا اننسػػانسن أكثػػر مػػف أ  
الػػػي   عػػػرا وىػػػو  ػػػالـ يتبػػػدؿ مػػػف عػػػاؿ النالػػػان اننسػػػانيا ولكونػػػو  المػػػا  مػػػف 
األمػػور ا  تما سػػن التػػي ت سػػد القػػدراو اننسػػانسن المتكونػػن فػػي سػػساؽ الممارسػػن 

 . أ2)لتاراعسن ا  تما سن ا
4- Gender identity : 

مػػا نثػػس أنػػو  نسػػنا باػػض النظػػر  ػػف  نسػػنا ")اليوسػػن ال ندراػػنأ وىػػي 
الفسيولو ي وىي تعتمع  ف الدور ال ندر  الػذ  ىػو مػا تقدمػو األنثػا أو الػذهر 

 .  "مف أدوار في  الـ الواقو مصممن مسبقا  لكل منيما

                                                 
 . 7أصل الفروؽ بيف ال نسيفأ أ 0)
 . 40المصدر نفسوا صأ أ 2)
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 الجندرية في كالم الجنسين: -5
لفػروؽ فػي الكػاـ بػيف ال نسػيف واسػتعداـ ىػذا المصػطمل فػي وىي تبػيف ا

بداسن السب يناو لكف ثديثا  ي ر  الترهيز ثوؿ الكسفسن التي تستعدـ فييا الكمماو 
 في سساقيا الثقسقي. 

 العالقة الجندرية: -6
تفسػػػير ألسػػػني لثضػػػور هػػػل مػػػف األنثػػػا "وىػػػي  امػػػن التػػػذهير والتانيػػػث 

دف ب ػػض النسػػا  تث ػػم أسػػما ىف  ػػف الظيػػور والػػذهر بسػػبم ت مسمػػاو مزافػػن فػػ
فػػي التػػاراس بسػػبم التثراػػع فػػي األسػػما  لتصػػبل مػػذهر  أو أضػػسفو ليػػا صػػفاو 

 .  "التذهير
 االفتراض الجندري: -7

وىو افتراض ضمني قالـ  ما أسػاس أف ضػمير الاالػم المنفصػل )ىػوأ 
– (he)  سثدد  نس ا سـ الذ  س ود السو واقتصار ىػذا الضػمير  مػا(he)  فػي

 ا نهميزان. 
8- (Genderics)  : 

واسػػتعدمو فػػي قطا ػػاو  man- heهممػػاو ت نسسػػسن تفيػػد التػػذهير مثػػل 
واسػػػ ن لتسػػػتثنا النسػػػا  منيػػػا اذا هانػػػو تثمػػػل م ػػػاني اي ابسػػػن وتالػػػمميف اذا هػػػاف 

 الم نا سمبسا . 
وقػػد ذىػػم الػػا ذلػػؾ غيػػر قميػػل مػػف األدبػػا  فقػػد )هػػاف تولسػػتو  يػػر  أف 

ن تثقيػػػ  لرسػػػالتيا البيولو سػػػن فػػػي الثسػػػا  وأالػػػار بثمػػػاس الػػػديد سػػػمبسن المػػػرأ  التامػػػ
 .  أ0)والتي تازؿ بيا تالسهوؼ بػ )سمبسن المرأ أ "ثبيبتي"بقصن )تالسهوؼأ المسما  

                                                 
 . 205دراساو  ف المرأ  والر ل في الم تمو ال رهيأ أ 0)
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 التجندر أو عممية الجندرة:  -9
بثسػػػػػم ال ػػػػػنس وىػػػػػي سػػػػػمن لاوسػػػػػن لم ػػػػػنس تاعػػػػػذ طاب ػػػػػا  قسػػػػػراا  فػػػػػي 

تابن رسالن توصيع دوف ايػراد ضػمير استعداماو المان ا نهميزان فمثا  ص وبن ه
)ىػػػو أو ىػػػيأ لإلالػػػار  الػػػا  ػػػنس الالػػػعص سصػػػبل الت نػػػدر  لسػػػن ت  ػػػل ال ػػػنس 

 مرهزا  ليوسن الالعص ور اتنا لتعر. 
وتقوؿ )زليعا أبو راالنأ أف ىذه الم ا ـ قد وضػ و لمصػطمثاو غرهسػن 

يػػديولو  سا م ينػػن سصػػ م اسػػت ابن أدبنػػا النسػػو  ال رهػػي ليػػا. ألنيػػا وليػػد  ثقافػػاو وا 
 . أ0)تعص واقو ثقافي م يف ومف ثـ فدف الثا او واألولوساو تعتمع 

وس مػػػل سػػػبم ذلػػػؾ الػػػا المثػػػدداو الثقافسػػػن التػػػي أثاطػػػو بفهػػػر  األنوثػػػن 
بوصفيا ثالن ثقافسن تضافرو  د   وامل في ثقم تاراعسن معتمفن نعرا يا مػف 

 . أ2)نسن طبس تيا البيولو سن الا طبس ن مااير  ثقافسن  موسن أو دو 
وفضػػػػػا   ػػػػػف المصػػػػػطمثاو ا نفػػػػػن الػػػػػذهر فينػػػػػاؾ مصػػػػػطمثاو بسػػػػػبم 
اسػػػتعداميا المضػػػطرم يػػػ د  الػػػا تالػػػوسش الفهػػػر فينػػػاؾ األدم النسػػػو  واألدم 
النساليا النسوسنا أدم المرأ ا النسا ا وىذه  مس يا يػ د  ثهمػن ا سػت ماؿ فييػا 

و نوسػػن التػػي الػػا قصػػور الفيػػـ لكػػف ىػػذا التالػػوسش   ينطبػػ   مػػا هممػػن  نػػدر 
تترادؼ في األدم النسو  وتثمل مفيوماو ماػاير  لمفيػـو ال ػنس وىػذا ا لتبػاس 
 مػػا المسػػتو  العػػاص لكػػف  مػػا المسػػتو  ال ػػاـ ثمػػن االػػهاؿ سصػػادؼ المصػػطمل 
النسو  اذ توا و ىذه الدراساو برداو ف ل مػف  الثقافػن األصػولسن المثافظػن التػي 

ألنيػػا ستصػػبل موضػػو رابػػن فػػي هػػل  تػػرفض هػػل  ديػػد وهػػل ثالػػن  اقػػن بػػالمرأ 
م تمػػػػػو  رهػػػػػي مثػػػػػافن ممػػػػػا سثػػػػػد مػػػػػف اسػػػػػياماتو وا ىتمامػػػػػاو بيػػػػػذه المفػػػػػاىسـ 

 المصطمثسن البهر. 

                                                 
 .  42ينظرأ أنثا المان أوراؽ في العطام وال نسأ أ 0)
 .  035ا عر  بر المان السردسنأ ينظرأ سرد ا عرأ األنا و أ 2)
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وقػػد اسػػتعدـ مصػػطمل ال نوسػػن  نػػد ب ػػض البػػاثثيف لمد لػػن  مػػا التنػػوع 
ال نسػػي فػػي أسػػاليم السػػموؾ بػػيف الم تم ػػاو لكػػف التنظيػػر لمفػػارؽ بػػيف ال نسػػيف 

اف  ثسػػػا  "هتابػػػاو المثمػػػل روهػػػرو سػػػتولر ثيػػػث سالػػػير الػػػا  وال نوسػػػن تظيػػػر فػػػي
المر  ال وانسن وثساتو البرانسن قد تكوناف متناقضيف ب م  أو تفالػاف فػي ا لتقػا . 
اف الدور ال نوسي الذ  يتظاىر بو المر  أماـ ا عراف سمهف أف سقدـ دلػسا  واىسػا  

لدقي  لميوسػن ال نوسػسن فػي فدف الت راع اومن ثمَّ  ما مف سال ر نفسو أنو سهونو 
نظراػن سػتولر سقػـو  مػا امهانسػن الالػقاؽ ال ػوانيا نػوع مػف الاتمػاىي مػو هينونػػن 

 .  أ0)"المر  ال نسسن
وبثسػػم نظراػػن سػػتولر نسػػتطسو التمييػػز بػػيف اليوسػػن ال نوسػػسن المرتبطػػن 
بالم رفن واندراؾ والدور ال نوسػي الػذ  يبػرز  نػدما يتطػور تفهيػر المػرأ  مصػورا  

 ثر مما ىو  مسو. أك
 الجنوسة والمغة: 

ذىم )ميعاليل باعتيفأ الا أف الكممن الروالسن هممن ثواران بطبس تيػا أسػا 
هاف مصدرىا وموق يا وسساقيا فالكممن أ  هممن ولسس الروالسن فقط   سثػددىا أو 
يعتارىا المتكمـ بمفرده بل سسيـ المعاطم في تثديدىا اسياما   ظسما  فالفرؽ بيف 

ا أ  أّف المتكمـ أ2)عاطبيف ىو الذ  سثدد طبس ن الكاـ ومستواه وطراقن أدالو الم
لػػػسس المسػػػاىـ الوثيػػػد فػػػي اعتسػػػار الكػػػاـ فالكممػػػن تصػػػبل ثاممػػػن ألنػػػا المػػػتكمـ أو 
ف هانػػػو هممػػػن مفػػػرد  ولػػػسس نسػػػقا   المرسػػػل وا عػػػر المعاطػػػم أو المرسػػػل السػػػو وا 

ما ولمكاتم ث  التنوسو والتنقل بػيف  . فالمان لسسو ممكا  العصسا  لذاوأ3)متكاما  
مستوساو األنا وا عر  بر المان السردسن وىذا ما يتضػل فػي  ػدد غيػر قميػل مػف 

 الرواساو ال رهسن. 
                                                 

 .  28ال نوسن )ال ندرأأ أ 0)
 .  33ينظرأ الكممن في الرواسنأ أ 2)
 . 79ينظرأ سرد ا عرأ األنا وا عر  بر المان السردسنأ أ 3)
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ففي رواسن ىاني الراىم )عضػرا  هالمسػتنق اوأ تاػوص فػي مواضػو مػف 
ف ذاتسن األنثػا قػد   ت بػر  نيػا األنثػا ذاتيػا أو ت ػدىا أو تػدرؾ ماىيتيػا ثتػا مػ

ف ػػل قبػػل أكثػػر الكاتبػػاو أو السػػارداو التػػي تميػػزو أ مػػاليف بػػالاوص فػػي أ مػػاؽ 
أنوثػػن األنثػػا ورغػػـ أف ىػػذه الرواسػػن ىػػي لكاتػػم ذهػػر لكنيػػا تسػػت مل ضػػمير األنػػا 

زنػػػػدّ  المػػػػذيف رأيػػػػو أعيػػػػرا  وألوؿ مػػػػر  فػػػػي ثسػػػػاتي مػػػػف يراىػػػػا  ميمػػػػيف "األنثػػػػو  
مثػل األبػر الطبسػن الصػينسن وسالتيييما لكني مو ذلؾ فرثو رأيو سيامو الصػاير  

 .  أ0)"أ طتني  ر ن لمالفا  مف  روح قدسمن   تطيم تفا لو أعيرا ...
وتنفرد ب ض الرواساو بتناوؿ صسف الػديد  ا لتبػاس بػيف الػذهور  واألنوثػن 
فػػي رواسػػن )أثمػػد الرثػػاؿأ التػػي هتبيػػا الطػػاىر بػػف  مػػوف بالفرنسػػسن  بػػر العصػػسن 

األصػػل لكػػف الثػػاح األم فػػي أف سهػػوف لػػو  مرهزاػػن وىػػو أثمػػد الػػذ  ىػػو أنثػػا فػػي
ولػػد ذهػػر ب ػػد سػػبو بنػػاوا   متػػو سسػػما البنػػو األعيػػر  باسػػـ ذهػػور  وس مػػف أمػػاـ 
ال مسػػو باتفػػاؽ مضػػمر مػػو األـ والقابمػػن أنػػو رزؽ مولػػود ذهػػر وا ػػر  لػػو طقػػوس 
الػػذهور ولػػـ سهتػػع بيػػذا بػػل  زلػػو ورّهػػاه ترهسػػن ذهوراػػن قالمػػن  مػػا القسػػو  والتسػػمط 

مػا يتبػدد ذلػؾ فالطبس ػن األنثوسػن سػر اف مػا تتامػم  مػا التطبػو رغػـ  لكف سػر اف
مػػا ثظيػػو بػػو مػػف مهاسػػم مادسػػن وا تما سػػن هونيػػا ذهػػرا  وتنتيػػي الرواسػػن بثػػا و 

 . أ2)متراكبن مف التالتو النفسي والامبا   الم دسن الا ا نتثار 
 يبدو أف ىذا ا ثساس لسس  ما ص يد الرواسػن فثسػم بوصػفيا نموذ ػا  
تطبسقسا  ألثداث واق سن ي ر  رسـ العوصػيا وهسفساتيػا  ػف طراػ  الكاتػم بػل أف 
عصالص الثروؼ ال رهسن ىػي مػف أىػـ مقومػاو الالعصػسن ال رهسػن الػانا  وأ رقيػا 

                                                 
 .  0992ا 0عضرا  هالمستنق اوأ ىاني الراىما دار ا داما بيرووا نأ 0)
 .  84ا 83سردسنأ سرد ا عرأ األنا وا عر  بر المان الأ 2)
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تراثػػا ا بػػل أف م نػػا هػػل ثػػرؼ  رهػػي ىػػو مسػػتمد مػػف عصالصػػو وأف م نػػا هػػل 
 .  أ0)نقطن ىو باقن مثصمن عصالص وم اني أثرفيا

باس في  قد مقارنن بػيف ب ػض األثػرؼ ال رهسػن وب ػض واذىم ثسف  
الثرهػػاو انسمالسػػن التػػي ابتػػد تيا المػػرأ  لت بػػر  ػػف ثا اتيػػا فػػي ثػػيف أف ىنػػاؾ 
أثرفػػػػػػا  ذهوراػػػػػػن ابتػػػػػػد و لت بػػػػػػر  ػػػػػػف عصػػػػػػالص عاصػػػػػػن بالر ػػػػػػاؿ )ؽأ لمقػػػػػػو  

ا و )الػػػػػداؿأ لمالػػػػػد  وال نػػػػػع و )الػػػػػزا أ لمقطػػػػػو والنفػػػػػاذ و )الطػػػػػا أ أ2)والمقاومػػػػػن
 لمضعامن. 

ومقارنػػػػن بسػػػػسطن بػػػػيف م ػػػػاني ىػػػػذه الثػػػػروؼ سظيػػػػر التمػػػػايز بػػػػيف الػػػػذهر 
واألنثا في الم تمو فصفاو الثػم والثنػيف والر اسػن والسػهينن وا طملنػاف تنسػم 
الػػػا المػػػرأ  وصػػػفاو القػػػو  وال نػػػع والامظػػػن تنتسػػػم الػػػا الر ػػػل بػػػل أف اعتسػػػاراو 

ذلػػؾ فػػي  اقػػن الضػػمالر بطراقػػن ا تباطسػػن وتوافقسػػن سالػػير الػػا مػػا ىػػو أب ػػد مػػف 
الػػػذهر بػػػاألنثا فػػػالع المػػػد فػػػي ضػػػمير يتوافػػػ  نطقيػػػا مػػػو رفػػػو الػػػرأس المصػػػاثم 
لمالموخ الذ  سمة و داف اننساف ال رهي واتماالا مو رغبتو في ا ستااؿ  ما 
ا عر وابمف ا ست ا  أ م  در اتو  ند معاطبن األنثا التي تتضا ع  عراتيػا 

أ   ي ػػػوز أف يتسػػػاو  مػػػو ضػػػمير ألنيػػػا مػػػف  ػػػنس  عػػػر فينتيػػػي ضػػػميرىا )أ نػػػوص
المعاطػػػم )أنػػػَوأ الػػػذ  سالػػػترؾ مػػػو األنػػػا الفثولسػػػن بصػػػفن الػػػذهور  فثرهػػػن التػػػا  
بالكسر  التي تسما أسضا  بالعفضن ام انا  في المزاد مػف اسػت ا  األنػا وتعفػسض 

. اف  ذلػػؾ يثقػػل تػػا  التانيػػث بد لػػن مزدو ػػن فيػػي  اقػػن أ3)الدر ػػن المتدنسػػن لةنثػػا
اف لتمييز ال ػنس المػذهر مػف ال ػنس الم نػث وأمػار  الفضػيمن والمهرمػن فػي النقص

                                                 
 . 36ا 35ينظرأ الذهور  واألنوثن بيف الفف واألعاؽأ أ 0)
 . 39 -37لممزادأ ينظرأ المصدر نفسوا صأ أ 2)
ا 092ا 0ينظػرأ الثػػرؼ ال رهػػي والالعصػػسن ال رهسػنا ثسػػف  بػػاسا دار أسػػامنا دمالػػ ا نأ 3)

 ا بتصرؼ. 035ا 034ص
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لثاقيػػا بالمػػذهر/ الػػذهر ت ػػود  مسػػو بػػالوفر ا اذ سضػػاؼ السػػو بمو بيػػا مػػا لػػسس فسػػو 
 . أ0)بالفطر  والطبس ن. بما يرادؼ  وازا  استر اع الضمو الناقص الذ  اقتم و منو

تػػاج لنظػػاـ سػػمطو  أبػػو ا اف ىػػذا ا ثسػػاس بػػذهور  الثقافػػن والتػػي ىػػي ن
ومف ثـ تصنيع الناس الا طبقاو ثسم ال رؽ والموف وال ػنس )ال نػدرأ والسػف 
صدار أثهاـ قسمسن تب ا  ليذاا وىو ما ترفضو اننسانسن بما أصػدرتو مػف بسانػاو  وا 

 Political)استنهار مثل )البساف ال المي لثقوؽ اننسافأ. والمػد و بانن ميزاػن 

Correctness) ذا هانػػػػو الثقافػػػػن ثاممػػػػن لصػػػػفن ذهوراػػػػن )ال صػػػػثن السساسػػػػسنأ وا 
تصبل المان أداتيا لتثقي  تثيزىا ود ـ اليسمنن الذهوران فتتبنا أدوار وممارسػاو 

ـ   انقػرار بدونيتػو ومػف ىنػا  هال اداو والالرالو والنظر  الفوقسن ل نس النسا  ومػف ثػ
 اقػػػن الماػػػن  تاسػػػس  مػػػـ ا تمػػػاع الماػػػن وم سسػػػن ) والػػػوا فالػػػمافأ الػػػذ  درس

 . أ2)هاست ماؿ بالسموؾ ا  تما ي 
اف تثقي  المػرأ  لػدورىا فػي الماػن   سهػوف ا  فػي أعػذ المسػاثن المهانسػن 
الازمػػن  بػػر موقػػو لاػػو  وىػػذا   سهػػوف )ا   بػػر المثاولػػن الوا سػػن لتاسػػسس قسمػػن 

نوثػن ابدا سن لةنوثن تضارع الفثولن وتنافسياا وتكوف  بر هتابن تثمػل سػماو األ
. اف الماػػػن لسسػػػو أدا  تواصػػػل أ3)مصػػػطمثا  ابػػػدا سا  مثممػػػا ىػػػو مصػػػطمل الفثولػػػنأ

ثبػػػاو لمو ػػػود فينػػػػاؾ غػػػبف لممػػػرأ  مػػػف عػػػاؿ تػػػػذهير  فثسػػػما بػػػل أدا  تسػػػمسنا وا 
األسما  والصفاو وىذا ما أثبتتو ال ديد مف الم ا ـ. لكف و يػن النظػر ىػذه تبػدو 

ذا هػػػاف األمػػػر هػػػذلؾ فقػػػد قسػػػران الػػػا ثػػػد هبيػػػر  ػػػدا  ألف الماػػػن ان هػػػاس ل مواقػػػو وا 
أ طتنػػا صػػور  صػػثسثن  ػػف الم تمػػو ألف الم تمػػو   يتكػػوف مػػف الر ػػاؿ وثػػدىـ 
ذا هػػاف ضػػمير العطػػام )أنػػَوأ لممػػذهر فينػػاؾ ضػػمير  و  مػػف النسػػا  وثػػدىف وا 

                                                 
 .  53الثراـ الماو أ أ 0)
 .  20ا 21وراؽ في العطام وال نسأ ينظرأ أنثا المان أأ 2)
 .  55المرأ  والمانأ أ 3)
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أ و  م نػػا  تيػػاـ الماػػن بانيػػا ذهوراػػن مػػو انالػػار   العطػػام لممفػػرد  الم نثػػن )أنػػوص
 ي الوقو ذاتو بل ىي مالترؾ ا تما ي بيف الذهر واألنثا. أنيا لسسو أنوثسن ف

اف المان في استعداماتيا لسسو مذهر  ولكف ال الـ الذ  سستعدميا مػذهر 
ا قسمػػن مػػذهر  وسػػمطانو مػػذهر وتراتيبػػو والساتػػو وصػػرا و واقتصػػاده وسساسػػاتو هميػػا 

ليػػا مثمو  نمػػذهر  وىػػذه األالػػسا  م تم ػػن ىػػي مو يػػاو لماػػن وهممػػا ت ػػزز الباغػػ
الثقػػافي الػػذهور  باتػػو فػػي قػػدر   مػػا ا ػػاد  انتػػاج ىػػذا المثمػػوؿ بصػػور  مني سػػنا 
وهمما استب دو المان في بنسانيػا اسػتعداميا تميػزو الػذهور  والم تمػو البطراػارهي 

ذا فصػػمنا بػيف ال ػػنس  أ0)واثبتػو ىواتيػا مػو المسػتبد  ترا  ػػو  بودسػن ا نثػػاوقس وا 
ىػػو ا سػػـ الػػذ  نمنثػػو لماػػن التػػي ننطمػػ  وال نوسػػن ثسػػم  ػػودث تمبػػر فػػػ)ال نس 

مف عاليا ونتوصل لم رفن رغباتنا في ثيف أف )ال نوسنأ تػدؿ  مػي الممارسػاو 
 . أ2)الثقافسن او الوسالط الثقافسن التي تمهف ىذه الرغباو مف أف تثق أ

اف المان التي تثدد العطام الذهور  أو األنثو  انطاقا  مف مبدأ اثػاؿ 
ميسمنػػػا   مػػػا العطػػػام النقػػػد  فتالػػػهل مثػػػور التواصػػػل ونقػػػان  البػػػديل الػػػذ  ظػػػل

التقا  واعتاؼ هثير  وتالهل نقد المرأ  وسثقػ  الم تمػو التواصػل  ػف طراػ  ىػذه 
الماػػػن وىػػػذا الم تمػػػو ذاتػػػو سمػػػارس سػػػمطتو وسػػػطوتو  ػػػف طراػػػ  ىػػػذه الماػػػن وقػػػد 
اقتطػػػع م مو ػػػن مػػػف المقػػػو و التػػػي ت هػػػد دور الماػػػن فػػػي ا ػػػداد العطػػػام الػػػذ  

اف الكممػػاو ىػػي التػػي ت طػػي لمواقػػو "تبنػػاه الثرهػػن النسػػوسن فتقػػوؿ مونسػػؾ وهػػفأ ت
وا فا أنػا المػرأ ا سػاف ر القػانوف... وسػاف ل ذلػؾ ". وتقوؿ ىيمػيف سسسػهوأ "الهمو

هيػػػػع لنػػػػا أف ن ػػػػد لثػػػػور  فػػػػي ".  وتقػػػػوؿ  ولسػػػػا هرسػػػػتسفساأ "ا ف مػػػػف عػػػػاؿ الماػػػػن
لقػد ورثنػا لاػن ". وتقػوؿأ "نتبنػا؟الم تمو مف دوف أف ن د لثور  في العطام الذ  

 .  "مموثن

                                                 
 .  74ينظرأ أنثا المان أوراؽ في العطام وال نسأ أ 0)
 .  36ال نوسن )ال ندرأأ أ 2)
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لقػػد أصػػبل لممػػرأ  دور وهتابػػن وقمػػـ يتثػػدث  نيػػا وثسػػبما سقػػوؿ الاػػذامي 
)اف توظيػػػع المػػػرأ  لمكتابػػػن وممارسػػػتيا العطػػػػام المهتػػػوم ب ػػػد  مػػػر مديػػػد مػػػػف 
الثهي وا قتصار  ما مت ن الثهي وثدىا س ني أننػا أمػاـ نقمػن نو سػن فػي مسػالن 

ثػػاا اذ لػػـ س ػػد الر ػػل ىػػو المػػتكمـ  نيػػا والمفصػػل  ػػف ثقسقتيػػا انفصػػاح  ػػف األن
وصػػفاتياا همػػا ف ػػل  مػػا مػػد  قػػروف متوالسػػن ولكػػف المػػرأ  صػػارو تػػتكمـ وتفصػػل 
وتالػػير  ػػف افصػػاثيا ىػػذا بواسػػطن )القمػػـأ ىػػذا القمػػـ الػػذ  ظػػل مػػذهرا  وظػػل أدا  

 . أ0)"ذهوران
ذا هانػػو المػػرأ  قػػد ثػػددو ىواتيػػا مػػف عػػاؿ الماػػن فقػػد أ ثهمػػو الػػدور وا 

المرهز  ليا وثققو لو ودىا  بر المان في الم تمو وىذا طب ػا  دوف اغفػاؿ لػدور 
الر ػػل فػػي الكتابػػن بصػػوو المػػرأ  وت ػػد الناقػػد  فاطمػػن المثسػػف مػػف عػػاؿ قرا تيػػا 
لت ػػػارم الروالسػػػاو ال رهسػػػاو أمثػػػاؿ غػػػاد  السػػػماف وأثػػػاـ مسػػػتاماني أف لػػػدييف 

الم تمػو وىػذه الباغػن األنثوسػن مػف الناثسػن  باغػن أنثوسػن غيػر مو ػود  فػي هتابػن
  أ2)السردسنا هما ثددتيا الباثثن ىيأ 

 اتصاؼ المان بالرون الن ومن والرقن والميف المازمن لةنوثن.  -0
 امتاكيا بت رهن الثم المصاثبن لمت رهن األنثوسن.  -2

 ثقافن التمقي ال رهسن   تفصػل بػيف مػا تكتػم المػرأ  وت رهتيػا الالعصػسن وىنػا -3
سصػػػػ م  مػػػػا الكاتبػػػػن فػػػػي أوقػػػػاو هثيػػػػر ا أف تت اىػػػػل فػػػػي هتابتيػػػػا اغػػػػرا  

 ا متسازاو التي توفرىا صور  الن من األنثا المرغوم فييا ا تما سا  . 

التثػػػو و الفهراػػػن مػػػف الصػػػور  التقميدسػػػن لممػػػرأ  العالفػػػن المتػػػردد  الػػػا امػػػرأ   -4
ن  مػا أكثػر  ديد  متمرد   ما ا ثباطاو النسوسن بل هاتبن  رالػن ومنفتثػ

                                                 
 . 8المرأ  والمانأ أ 0)
األنوثن والرومانس في الكفاسن النسالسن مف غاد  السماف ثتا أثاـ مسػتاماني  ػف  ينظرأ أ 2)

 بتصرؼ.  069قافن وانبداعأ النسوسن في الث
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الموضػػػػو او المسػػػػهوو  نيػػػػا فػػػػي أدم المػػػػرأ  ىػػػػو )ال ػػػػنسأ أ  أنمػػػػوذج 
 الكتابن األنثوسن المتثدسن. 

النيه الماو  ىو نيه ي مو بيف الال ر والنثر والمفرداو اليامػن التػي ت سػد  -5
اليو  المرأ  وقوتيا والت بير بو ي لاو   ديػد  ػف العصػيتيا ال ديػد  وثػور  

 األدم لفتراو  ديد .   ما الواق سن التي هبمو

ا تماد السرد  ما الال ران واست ام مفرداو  اطفسن اضػافن الػا اسػتعداـ  -6
 )المونولوجأ مما سقرم المسافن بيف الالعصسن الروالسن والكاتبن. 

 المهاف مما سثولو الا مهاف  عر.  بم نا  ليّ  اضفا  صفن الايران -7

فػػػي صػػػور  المػػػرأ  انمتػػػاع مػػػف عػػػاؿ هالػػػع ال اطفػػػن األنثوسػػػن وىػػػو تثػػػوؿ  -8
 التقميدسن التي ألفيا األدم هالزو ن الوفسن أو األـ الثنوف ... الس. 

وهل ىذا يتـ  ف طرا  أكبر طاقػن مالػثونن مػف الكممػاو فتسػتثمر الماػن 
بطػػرؽ غيػػر مالوفػػن وهػػدؿ مفػػاىسـ هانػػو الماػػن الذهوراػػن تسػػتعدميا لسػػنيف مضػػو 

 ثّمو مفاىسـ  ديد . 
لنسػوسن تطػرح غالبػا  مضػاميف أعػر  لاوسػا  وفي سساؽ عصوصسن الكتابن ا

أو فنسػػا  هتانيػػث الػػذهور ا وأنسػػنن البطػػل... وتطوسػػو تقنسػػاو الكتابػػن هثرهػػن انبػػداع 
 .  أ0)النسو  

والم روؼ أف المرأ  ال رهسن بدأو تثتل مهانا  فػي الكتابػن النسػوسن األدبسػن 
ي والثقػافي فػػي مػو النيضػن الثديثػػن فػي القػػرف ال الػراف سػػساقاو التثػوؿ ا  تمػػا 

الاػػرم أو   ثػػـ فػػي الالػػرؽ ب ػػد ذلػػؾ فقػػد نالػػو المػػرأ  ب ػػض ثقوقيػػا المسػػتبمن مػػف 
ا عػػػر/ الر ػػػل )الم تمػػػوأ ب ػػػد  ممػػػن مػػػف التايػػػراو منيػػػا ت مػػػسـ الت مػػػسـ وانتالػػػار 
الكتابن النسوسن الصفثسن وهذلؾ فقد ت اوزو الثقافن األدبسن تيمسش دور المػرأ  فػي 

 النسوسن ف السن أدبسن تنافس الكتابن الذهوران. الكتابن وأصبثو الكتابن 

                                                 
 .069المصدر الساب  أ ينظرأ أ 0)
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اف نتي ػػػن اليسمنػػػن الذهوراػػػن التػػػي تالػػػهل مػػػف النسػػػا  موضػػػو او رمزاػػػنا 
هػػالف مػػدرؾ. ىػػي وضػػ يا فػػي ثالػػن دالمػػن مػػف  ػػدـ األمػػاف  (esse)الكػػالف منيػػا 

ال سد . أو باألثر  في ثالن مف التب سن الرمزان أنيف مو ػوداو بواسػطن. ومػف 
 . أ0)عراف أ  بمثابن موضو او مضافن  ذابن و اىز  أ ل نظر  ا 

                                                 
 .071ينظرأ المصدر الساب  أ أ 0)
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 األدب النسوي والنقد النسوي
 مدخل: 

ت ػػػددو ت رافػػػاو )األدم النسػػػػو أ ومفاىسمػػػو فقػػػػد   س نػػػي األدم الػػػػذ  
تكتبػػو المػػرأ  فقػػط انمػػا مػػا سهتبػػو الر ػػل وىػػو يتنػػاوؿ قضػػاسا المػػرأ ا وثسػػم ب ػػض 

ينباػػػي التفراػػػ  بػػػيف )هتابػػػن النسػػػا أ و الدارسػػػيف هالػػػدهتور  بػػػد ي ابػػػراىسـ فدنػػػو 
)الكتابن النسوسنأ فاألولا تتـ بمنا   ف فرضسن الر سن األنثوسػن لم ػالـ ولمػذاو اّ  
بمػػػػا يتسػػػػرم منيػػػػا مػػػػف دوف قصػػػػدا وقػػػػد تماثػػػػل هتابػػػػن الر ػػػػاؿ فػػػػي الموضػػػػو او 
والقضػػاسا ال امػػنا أمػػا الثانسػػن )الكتابػػن النسػػوسنأ فتقصػػد )الت بيػػر  ػػف ثػػاؿ المػػرأ  

تنادا  الػػػا ر اتيػػػا وم اينتيػػػا لمػػػذاو وال ػػػالـا ثػػػـ نقػػػد الثقافػػػن األبوسػػػن )الذهوراػػػنأ اسػػػ
السػػػػالد  وتفهسػػػػؾ النظػػػػاـ الػػػػذهور  )األبػػػػو أ أو فضػػػػل   ػػػػزها واػػػػر  د.  بػػػػد ي 
ابػػػراىسـ أنػػػو مػػػف المنتظػػػر أف تاعػػػذ الت رهػػػن السػػػردسن النسػػػوسن ال رهسػػػن فػػػي ثسػػػابيا 

ا دام األعػػر  منػػذ منتصػػع القػػرف  معػػاطر ا نػػدفا او المتطرفػػن التػػي الػػيدتيا
در ػػػػن المثاكػػػػا  الضػػػػدسن أو  ال الػػػػرافا وقػػػػد ثاولػػػػو نقػػػػض األدم الػػػػذهور  الػػػػا

 ا نهفا  المام   ما األنوثن. 
وسػػػاثاوؿ فػػػي عضػػػـ المصػػػطمثاو الالػػػال ن ثػػػوؿ ىػػػذا األمػػػر )هػػػاألدم 
النسػػػػػو أ و )األدم األنثػػػػػو أ و )أدم النسػػػػػا أ و )الكتابػػػػػن النسػػػػػالسنأ و )هتابػػػػػن 

ا أ والتػػػػي توقػػػػو المتمقػػػػي فػػػػي االػػػػها و الفيػػػػـ والثيػػػػر  )أثػػػػاوؿأ أف أعمػػػػص النسػػػػ
المتمقي مف انرهػاؾ واقتػرح تسػمسن واثػد  أو  مػا أكثػر تقػدير )تسػميتيفأ  مػل أف 
ف هنػو أرغػم فػي  تالس ا في دراسػتنا وىمػا )األدم النسػو أ و )األدم األنثػو أ وا 

بناه  ما أنو هل ما تكتبػو المػرأ  ا تماد )األدم النسو أ مصطمثا  مستقرا  وثابتا  نت
مف أ ناس أدبسن ا تمػادا   مػا منػته الػنص ولػسس  مػا أسػاس مضػامينو فهػل مػا 
تبد و المرأ  فيو أدم نسو  ألف انبثاقو سقتضي التمييز  مػا ىػو الػالو مػف )أدم 
ف هانو التسمسن غيػر الػال نا وهػل مػا تكتبػو المػرأ  مػف نقػد فيػو نسػو   ذهور أ وا 
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ف هػاف انبػداع اننسػاني   سميػز ىػذا سوا  تناولو نص ا  ابدا سا  ألمػرأ  أو لر ػل وا 
 ف ذاؾ غير أف المرأ  أرادو أف تثق  ذاتيا المستمبن ا تما سا  مف ىسمنن الثقافن 
ذا أردنػا تبنػي المصػطمل ا عػر أ نػي )األدم  الذهوران فاالا و ذلؾ المصػطمل وا 

)امرأ  ثصرا أ واتناوؿ قضسن ليا  األنثو أ فا بد مف تثديد أب اده فيو أدم تكتبو
صػػػػمن مباالػػػػر  بػػػػامور المػػػػرأ  السػػػػسهولو سن وال سػػػػدسن ومػػػػا يتصػػػػل بيمػػػػا مػػػػف   ـ 
المعاض والو د  والثمل وما يترتم  مييػا مػف مالػهاو نفسػسن أمػا اذا هػاف غيػر 
ذلػػػػؾ فيػػػػو )أدم نسػػػػو أ و  مبػػػػرر ل  ػػػػل األدم الػػػػذ  سهتبػػػػو الر ػػػػل ومضػػػػمونو 

اـ بقضػػػاساىا أو م اناتيػػػا أدبػػػا  نسػػػوسا  ألف األسػػػاس لػػػدينا انصػػػاؼ المػػػرأ  أو ا ىتمػػػ
 ر  ػػف مضػػمونو ا فػػاألدم نسػػو  ىػػو مػػا)منػػته الػػنصأ أو )مبد ػػوأ باػػض النظػػ

تكتبو المرأ  والنقد نسو  ألف هاتبتو امرأ ا لكي نعتزؿ المصطمثاو المت دد  التي 
   مو المتمقي   سمهنو الوقوؼ  ما أرض ثابتن.

أ واسػػػ ن فانػػػا أتبنػػػا التوصػػػيع الػػػذ  سقػػػدـ العطػػػام وهر سػػػن )بانورامسػػػن 
النسػػو   مػػا أنػػو معتمػػع  ػػف العطػػام الػػذهور  أو الر ػػولي ولػػسس م ادسػػا  لػػوا 
نمػػػا المنػػػان لإلبػػػداعا فػػػاألدم النسػػػو   وبم نػػػا  عػػػر لػػػسس أفضػػػل منػػػو أو أسػػػوأ وا 
معتمع باعتاؼ المرأ  ال وىر   ػف الر ػل مػف ثيػث اىتماميػا بال مػاؿ والسػاـ 

الثسػػا  ىػػو معتمػػع ولػػسس معالفػػا  لإلبػػداع المقابػػلا فالر ػػل تاراعسػػا  ميػػتـ  ودسمومػػن
ف لػػػـ  بالصػػػراع  مػػػا النفػػػوذ والسػػػمطن و مسػػػو أف يتظػػػاىر بػػػالقو  والفثولػػػن ثتػػػا وا 
سمتمكيػا ومػا زالػو فهػػر  ا مػتاؾ تسػسطر  مػا   و سػػو فػي نظرتػو المقتضػبن الػػا 

ىػػذا أف المػػرأ    تيػػسمف  مػػا  المػػرأ  بصػػور  ال سػػد   ال قػػل أو ا بػػداع و  س نػػي
ذىنيتيا فهر  ا متاؾ المطم  لمر ل وىػي فهػر  زر يػا فػي   و ييػا الر ػل نفسػو 
وثصػػػد ثمارىػػػاا ولػػػو قػػػسض لمر ػػػل أف ينفػػػذ الػػػا و ػػػي المػػػرأ  لو ػػػد الفهػػػر  األ ػػػـ 
واألىػػـ فسػػو ىػػي الثفػػاا  مػػا دسمومػػن ال مػػاؿ والثسػػا  ب يػػدا   ػػف ال نػػع والصػػراع 

دارتو بالثناف   بال نعا ومػو األسػع ترغىي المتوثشا و  م في طمانينن بيتيا وا 
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فالر ل سّ د ذلؾ ض فا  وغبا   وس ّدىا أقل أىمسن مف  قل الر ل بينما ىذا الالػ ور 
 المسالـ الذ  سمتمكيا ىو الذ  س طي الثسا  والو ود م ناىما األ مل. 
مػػا فدنيػػا تنقػػل و  الػػؾ أف المػػرأ  ثينمػػا تكتػػم أدبػػا  ابػػدا سا  أو تنػػته هتابػػن 

ذلؾ الو ي المسالـ في عطابيا وتالػثذ بروثيػا المتواضػ ن اليمػـ مػف أ ػل اقتفػا  
مواطف العمل ثـ تو يييا الا بر الصثن والساـا تقوؿ مسسموف ىاد  في مقابمػن 
م يػػػا فػػػي ممثػػػ  صػػػثسفن الصػػػباح )لقػػػد ثرمنػػػا التػػػاراس مػػػف ىػػػذه الر سػػػن بسػػػبم 

أ  وتقمػػل مػػف الػػانياا و نػػدما يتثػػدث ىػػذا أثاديتػػو الذهوراػػن التػػي تيمػػش  قػػل المػػر 
الكالف )الثانو أ سيتالوؽ ال مسو لم رفن ماذا سقوؿ وهيػع سفهػرا ب ػض الكاتبػاو 
ينز  ف مف وض يف في عانن األدم النسو ا وأنا أسضػا  هنػو هػذلؾ فػي بػداساتي 
انػػز ه  ػػدا  مػػف ىػػذه التسػػمسن ألنػػي هنػػو أراىػػا  ػػز   ليػػذا األدم بقصػػد مثاصػػرتو 

 ديػػد ن ػػاد  انتػػاج الػػرون م تم سػػن تضػػفي الدونسػػن  مسػػوا ب ػػد ذلػػؾ  داعػػل سػػ ف
اكتالفو أنني ف ا  أفهر هامرأ  وأكتم هامرأ  بل أنظر الا ال الـ أسضا  مػف عػاؿ 
ىػػواتي هػػامرأ ا وىنػػا أقػػوؿ اف  نظرتػػي ىػػػذه لػػـ تكػػف  دالسػػن بسػػبم ظمػػـ الم تمػػػو 

نمػػا هانػػو تضػػو أفهػػار هػػل واثػػد منيمػػا وىوا سػػو تثػػو  )ممػػثا  بالر ػػلأ لممرأ اوا 
الكالع وتقّدـ النتاله وفقا  لمقدماتيا بػدوف تالػنه أو )هراىسػنأ و مومػا  فػاف )األدم 
النسػػػو أ مػػػف أكثػػػر المصػػػطمثاو اثػػػار  لم ػػػدؿ لمػػػا سهتنفػػػو مػػػف ت ػػػدد فػػػي المفيػػػـو 
واعػػتاؼ ثػػوؿ المسػػما و سػػسما فػػي ثقػػل النقػػد  نػػدما يت امػػل مػػو النقػػد النسػػو  

وقضػػػسن الػػػدفاع  ػػػف ثقوقيػػػا. وسػػػنتناوؿ هػػػل انالػػػها و  الػػػذ  يتبنػػػا نتػػػاج المػػػرأ 
وا عتافػػاو فػػي ىػػذا الالػػاف ثتػػا سصػػبل القػػارئ  مػػا بينػػن فسمػػا ت ػػددو مفاىسمػػو 
وأب ػػاده وصػػار قضػػسن   سمهػػف اليسمنػػن  مييػػا وأر  أف مػػا اقترثتػػو فسمػػا سػػب  مػػف 
ىػػذه األسػػطر ي  منػػي أعّمػػص التعػػبط المصػػطمثي والمني ػػي ممػػا ىػػو فسػػو وأقػػّدـ 

 سن واضثن وسيمن وسسير  الفيـ والتثديد تب دنا  ف انرهاؾ. ر  
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 النقد النسوي المصطلح والمفهوم
 إشكالية المصطمح: 

سل ػػػد النقػػػد النسػػػو  مػػػف أكثػػػر المصػػػطمثاو اثػػػار   لم ػػػدؿ لمػػػا سهتنفػػػو مػػػف 
غموض واعتاؼ ثوؿ المسما والوظسفن األدبسػن والفهراػن و سػسما فػي ثقػل النقػد 

و ا  تما سػػػن الم اصػػػر  التػػػي تتبنػػػا قضػػػسن المػػػرأ  والػػػدفاع  ػػػف األدبػػػي والدراسػػػا
ثقوقيػػا ثيػػث تتػػداعل المفػػاىسـ وتتبا ػػد أثسانػػا  أعػػر ا فتػػار  سالػػير الػػا النقػػد الػػذ  
ييػػتـ بدراسػػن تػػاراس المػػرأ  وتاكيػػد اعتافيػػا  ػػف القوالػػم التقميدسػػن التػػي توضػػو مػػف 

ر   سالػػير الػػا دورىػػا فػػي ا وتػػاأ0)أ ػػل اقصػػا  المػػرأ ا وتيمػػسش دورىػػا فػػي انبػػداع 
اغنػػا  ال طػػا  األدبػػي والبثػػث  ػػف العصػػالص ال مالسػػن والبنالسػػن فػػي ىػػذا ال طػػا  
مف و ين نظر النظران النسوسن التػي تميػل الػا الترهيػز  مػا  ػالـ المػرأ  الػداعمي 
مػػػف عػػػاؿ السػػػ ي المسػػػتمر لتثديػػػد سػػػماو عاصػػػن بماػػػن المػػػرأ  همػػػا فػػػي القصػػػن 

سالػػػير الػػػا النقػػػد الػػػذ  تكتبػػػو المػػػرأ  باػػػض النظػػػر  ػػػف  ا وتػػػار  ثالثػػػنأ2)والرواسػػػن 
الموضػػوع سػػوا  طػػرح قضػػسن المػػرأ  أـ لػػـ سطرثيػػا فالعسػػاؿ انبػػدا ي يت ػػالا  مػػا 

ا وتصػع ايمػيف أ3)و ين النظر األنثوسن العالصن همػا تالػير الالػا ر  أف سسفنسػوف 
أو الػػوالتر المصػػطمل بانػػو أثػػد طػػرؽ النقػػد الػػذ  يػػدور ثػػوؿ المػػرأ  بوصػػفيا هاتبػػن 

التػػػي وسػػػ ول مػػػف ثػػػدود المفيػػػـو ثينمػػػا رأو أف النقػػػد  توراػػػل مػػػو ""قارلػػػنا أمػػػا 
النسػػو  يتعطػػا ثػػدود هتابػػن المػػرأ  ألنػػو نػػوع عػػاص مػػف العطػػام يمتػػـز بالصػػراع 
ضػػد األبػػو  وضػػد التميػػز ال نسػػيا ولػػسس م ػػرد اىتمػػاـ بانبػػداع األدبػػي أو النقػػد  

المػرأ  ورفػض سػمطن الر ػل  لممرأ  بل ىو عطام  المي يد و الا مناصر  قضػسن
                                                 

ينظػػػرأ النقػػػد األدبػػػي الثػػػديثا ابػػػراىسـ مثمػػػود عميػػػلا  مػػػافا دار المسػػػير  لمنالػػػر والتوزاػػػوا أ 0)
 . 035أ 2113ا 0ن

 .  035ينظرأ النقد األدبي الثديثأ أ 2)
ا 0مػػور ا و سػػياـ  بػػد السػػاـا الم مػػس األ مػػا لمثقافػػنا ن ينظػػرأ األدم والنسػػوسنا بػػاـأ 3)

 .  050أ 2112
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وىسمنتو  ما النسا ا و سسما تمؾ السمطن المقترنن بػال نع واضػطياد لكػل مػا ىػو 
 . أ0)اصنثو  

والثقسقن أف نالػا  النقػد النسػو  مػرتبط ارتباطػا  وثسقػا  بنالػا  األدم النسػو  
كسن اذ مثػػل انبثػػاؽ الثرهػػاو انيديولو سػػن هالفوضػػوسن والثقافسػػن والميبرالسػػن واألالػػترا
ا أ2)والبيلوسػػن والرادسهالسػػن واألن زالسػػن والسػػثاقسن ميػػادا  أولسػػا  لظيػػور األدم النسػػو  

فالمطالبػػػن بثقػػػوؽ المػػػرأ  فػػػي التصػػػواو والمسػػػاوا  والت مػػػسـ ورفػػػض أ  الػػػهل مػػػف 
أالػػهاؿ السػػمطن الذهوراػػن وغيرىػػا مػػف الموضػػو او التػػي الػػهمول مػػدار اىتمػػاـ النقػػد 

لنقػػػد منيػػػا فػػػي األدم فػػػي ظػػػل ىػػػذا الم نػػػاا واألدم النسػػػوايف هانػػػو أسػػػب  فػػػي ا
سسػػػ ا النقػػػد النسػػػو  ن ػػػاد  ا  تبػػػار نبػػػدا او النسػػػا  الكاتبػػػاوا ورفػػػو الاػػػبف 
الاثػػ  بيػػفا ومػػا سقابمػػو مػػف نظػػر  دونسػػن تنظػػر الػػييف ب ػػيف النقصػػاف وذلػػؾ  ػػف 
طراػػ  استكالػػاؼ الكسفسػػاو التػػي سقػػارهف مػػف عاليػػا  ػػوالميف النفسػػسن والو دانسػػن 

ا فػػػي مثاولػػن لإلمسػػػاؾ بػػػاألعتاؼ القػػالـ مػػػا بػػػيف ابػػداع المػػػرأ  الكاتبػػػنا وال سػػدسن
بػػداع الر ػػػل الكاتػػما وتقصػػػي العصوصػػػساو الكتابسػػن التػػػي قػػػد تسػػيـ فػػػي مثػػػو  وا 
الصور  النمطسن الالال ن  ف المرأ  مما سسيـ فػي التاسػسس لقسػاـ تػوازف مفقػود بػيف 

ر  انبػػداع وتانسػػو بقسمػػن الر ػػل والمػػرأ  مػػف عػػاؿ انالػػا  الػػراكن منت ػػن وفا مػػن تثػػ
 .  أ3)انسانسن مضا فن

                                                 
ينظػػرأ النسػػوسن واألنثػػا واألنوثػػنا توراػػل مػػو ا تر مػػن هورنيمسػػا عالػػدا م مػػن الثقافػػن األ نبسػػن أ 0)

 . 40أ 0993ا 76)دمال أا ع
ها ينظػػػرأ الممارسػػػن النسػػػوسن والنظراػػػن مػػػا ب ػػػد البنيوسػػػنا هػػػراس واػػػدوفا و بػػػاقر  اسػػػـ أ 2)

 .  98أ 0998ا 0ا ع09الثقافن األ نبسن )بادادأا السنن 
أنوثن لفظسن وعصوصسن موىومن  مػا الػرابط  -ينظرأ ورقن بثثسن ثوؿ النقد النسو  ال رهيأ 3)

www.razgar.com . 

http://www.razgar.com/
http://www.razgar.com/
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 مراحل ظيور النقد النسوي 
ير و ب ض الباثثيف ظيور النقد النسو  الا أواعر الستينساو مف القػرف 
ف سهف أمػره  الػدا  فػي األسػاس الػا ثرهػاو تثػرر المػرأ  التػي ظيػرو  المنصـر وا 

ومتثػػرراو فػػي الوقػػو فػػي أوروبػػا أوالػػل القػػرف ال الػػراف وقادتيػػا هاتبػػاو مبػػد او 
نفسػػػو مثػػػاؿ األديبػػػن البراطانسػػػن فر ينسػػػا وولػػػعا ثيػػػث سالػػػير الباثػػػث ال زالػػػر  د. 

الػػػا أف فتػػػر   "مػػػدعل فػػػي نظراػػػن النقػػػد الثقػػػافي المقػػػارف "ثفنػػػاو  ب مػػػي فػػػي هتابػػػو 
السػػب ينساو الػػيدو تبمػػور قػػرا او نقدسػػن نسػػالسن تت امػػل مػػو مػػا هتبػػو الر ػػاؿ  ػػف 

السنا وانصػبو ىػذه الدراسػاو أسضػا   مػا البثػث النسا   امػن مػف و يػن نظػر نسػ
 .  أ0)في النصوص التي هتبتيا المرأ  

ومد  تاثير ىذه النصػوص ثيػث تمهنػو باثثػاو هثيػراو فػي الثمانينػاو 
والتسػػ يناو مػػف بمػػور  منػػاىه نقدسػػن تسػػ ا الػػا اعتػػراؽ ثػػدود النظراػػاو الذهوراػػن 

 . أ2)بفرض التالهسؾ فييا وىدـ النظرااو التي قامو  مييا 
ا المسػالل النسػوسنا اف  النقد النسو  فرع مف النقد الثقافي الػذ  يرهػز  مػ

فػي تنػاوؿ النصػوص والتثميػػل الثقػافي بصػفن  امػن ثيػث ينالػػال  وىػو ا ف ات ػاه
 مػػػا مسػػػتو  واضػػػل بالمسػػػالل المرتبطػػػن بال نوسػػػن  مػػػا سػػػبيل المثػػػاؿا وقػػػد قػػػاـ 

  المػػرأ  فػػي وسػػالل ان ػػاـا ب ػػض النقػػاد بدراسػػن الطرالػػ  التػػي تالػػهمول بيػػا صػػور 
همػػا أىتمػػوا بػػامور مػػف مثػػل  ػػّد النسػػا  مقارنػػن بالر ػػاؿ فػػي النصػػوص الم روضػػن 
في وسالل ان اـا هما اىتموا بامور مف مثل دور المرأ  في النصػوص الدرامسػنا 
وبا سػػتااؿ ال نسػػي ل سػػد المػػرأ ا واىتمػػوا أسضػػا  بالمسػػالل المرتبطػػن بػػذلؾا مثػػل 

اػػػن فػػػي النصػػػوص والقػػػسـ والم تقػػػاو المو يػػػن مباالػػػر  لممػػػرأ ا مثػػػل النظػػػر  الذهور 

                                                 
 ا. وما ب دى 001مدعل في نظران النقد الثقافي المقارفأ ينظرأ أ 0)
 .  034ينظرأ النقد األدبي الثديثأ أ 2)
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الرواسػػػاو ال اطفسػػػن والمسمسػػػاوا وبالكسفسػػػن التػػػي قػػػدمول بيػػػا المػػػرأ  فػػػي مثػػػل ىػػػذه 
 األنواع األدبسن . 

وميما سهف مف أمر الم انا  والكيبن النفسسن التي مرول بيػا فر ينسػا وولػع 
النسوسنا اف لـ تكف أو ىػف  مػا األغمػما فدنيا ت ّد مف الرالداو في ثقل الكتابن 

وهانػػو مػػف الػػدا ساول الػػا ت مػػـ المػػرأ  أسػػو  بالر ػػل فػػي وقػػو هػػاف الت مػػسـ مقتصػػرا  
غرفػن فر ينسػا " ما الذهور في م ظـ أنثا  أورهاا ير  الدهتور ثفنػاو  ب مػي أف 

سػػػابقن نقدسػػػن وأدبسػػػن فػػػي مسػػػار النقػػػد النسػػػو ا والكتػػػام فػػػي األصػػػل   أ0)"وولػػػع
ضػػرتاف ألفتيمػػا فر ينسػػا وولػػع أمػػاـ طالبػػاو  ام ػػن همبػػردج فػػي أكتػػوهر  ػػاـ مثا

وتثولػػو المثاضػػرتاف الػػا )غرفػػن عاصػػن  "النسػػا  والرواسػػن"تثػػو  نػػواف  0982
 ا ثيث أثار ىذا الكتام اىتماـ الباثثيف والنقاد. أ2)بالمر  وثدهأ

وار بوفػ )ال نس ا عػرأ لم لفتػو سػسموف د  أو "ال نس الثالث"أما هتام 
فيو ميـ لمااسن هونو سالهل بداسن الثرهػن النسػوسنا  سػسما فػي  انبيػا ا  تمػا ي 

المرأ    تولػد "والسساسيا اذ يتناوؿ  وىر ا الهالسن النسوسن ثيث االتيرو بقوليا 
فػػي االػػار  الػػا دور الم تمػػو فػػي تالػػهيل وضػػ سن األنثػػا  "امػػرأ  بػػل تصػػير هػػذلؾ

 والتفرا  بينيا وهيف الذهر. 
ر   امبػػل التػػي يتػػداعل لػػدييا نالػػا  األدم مػػو النقػػد النسػػو ا فقػػد أمػػا سػػا

  أ3)قسمو مراثل ظيور )النسوسنأ الا ثاث مراثل تصفيا بالمو او وىيأ
وسمهػػػف ار ا يػػػا الػػػا  صػػػر التنػػػوار فػػػي القػػػرف الموجـــة النســـوية األولـــى:  -0

الثػػامف  الػػر وصػػو   الػػا نياسػػن القػػرف التاسػػو  الػػرا اذ تبػػدأ بهتػػام مػػار  
أ التػػي ت ػػد رمػػزا  لمثرهػػن 0792الػػهروفو )الػػدفاع  ػػف ثقػػوؽ المػػرأ   ولسػػتو

                                                 
 .029مدعل في نظران النقد الثقافي المقارفأ ينظرأ أ 0)
 .  032 -030مدعل في نظران النقد الثقافي المقارفأ ينظرأ أ 2)
ينظػػػرأ النسػػػوسن ومػػػا ب ػػػد النسػػػوسنا سػػػار   امبػػػلا تر مػػػن أثمػػػد الالػػػاميا الم مػػػس األ مػػػا أ 3)

 .  499ا 470ا 342أ 2112ا 0لمثقافنا ن
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النسػػػػوسنا وتتسػػػػـ ىػػػػذه المو ػػػػن بال مػػػػل  مػػػػا م ال ػػػػن صػػػػور  ػػػػدـ المسػػػػاوا  
 ا  تما سن والقانونسن التي هانو ت اني منيا المرأ . 

ب ػػػد أف اكتسػػػبو المػػػرأ   0921وتبػػػدأ ب ػػػد  ػػػاـ  الموجـــة النســـوية الثانيـــة: -2
التصػػواوا ثيػػث انبثقػػو ثرهػػاو الثقػػوؽ المدنسػػن ب ضػػا  مػػف ثقوقيػػا هثػػ  

وال مل ضػد التمييػز ال نسػيا وىػو مػا ظيػر فػي هتابػاو )بيتػي فراػدافأ فػي 
ا وهيػػػػو مبمػػػػو فػػػػي هتابيػػػػا السساسػػػػاو 0963هتابيػػػػا السػػػػثر األنثػػػػو   ػػػػاـ 

القالمػػػن  مػػػا التثيػػػز لمر ػػػلا ول ػػػل أىػػػـ ىػػػذه الكتػػػم هتػػػام ال ػػػنس ا عػػػر 
ا   ػف هتابػاو لوسػي ارا ػا  و ولسػا . فضػ0949لسسموف د  بوفػوار  ػاـ 
 هرستسفسا وىيميف سسهوس. 

ا وتوصع أثسانا  بػ )مػا ب ػد 0981وتبدأ ب د  اـ  الموجة النسائية الثالثة: -3
النسػػػوسنأا وتتسػػػـ ىػػػذه المو ػػػن بالرغبػػػن بم ال ػػػن صػػػور العمػػػل ا قتصػػػاد  

تػي وال نصر  الا  انم قضاسا المرأ ا فضا   ػف ادانػن ا باثسػن ال نسػسن ال
تمارس تثو ال ار ثران ال سد الػذ  رف تػو نسػوساو المو ػن  سػسما ىيمػيف 
سػػػػسهوس. زاػػػػاد   مػػػػا ذلػػػػؾا  ممػػػػو نسػػػػوساو المو ػػػػن الثالثػػػػن  مػػػػا ا ػػػػاد  
ا  تبار لمر ل   بوصفو  عرا  ميسمنا  بل بوصفوص نصفا  مهمػا  لممػرأ . ومػف 

بيػدأا وهاىمػا أىـ منظػراو المو ػن الثالثػن )ماسػا تػر  سػبسفاؾأ و )الػاندرا تال
انتقدو المفهراو النسوساو الارهساو لمقػا تيف بالمطالبػن بثقػوؽ المػرأ ا فػي 
الوقو الذ  ت اني فسو المرأ  في ال الـ الثالث مف مالاكل أكثر ت قيػدا  سمهػف 

 ردىا الا  وامل ثقافسن واقتصادسن وغيرىا. 
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 النقد السنوي العربً
 توطئة

ي ثاثيف  اما  أو أكثرا وس د فر ا  مػف ظير ىذا النوع مف النقد منذ ثوال
المسػالل المرتبطػن بال نوسػن... وقػد قػاـ ب ػض النقػاد "فرع النقد الثقافي وسالتال بػ 

بدراسن الطرال  التي تالهمو بيا صور  المرأ  في وسالل ا  اـ وهػدور المػرأ  فػي 
 وغيرىا مف المسالل التي تدور ثوؿ المرأ  . أ0)"النصوص الدرامسن

 نا أف نمعص  د  ت رافاو لادم النسو  منياأ وسمهن
 ا  ماؿ التي تتثدث  ف المرأ  و تمؾ التي تكتم مف قبل الم لفاو . -0
 مسو ا  ماؿ األدبسن التي تكتبيا النسا  سوا  اكانػو مواضػس يا  ػف المػرأ   -2

 اـ   .

 . أ2)األدم الذ  سهتم  ف المرأ  سوا  اكاف هاتبو ر ا اـ امرأ   -3

لمقصػػود بػػاألدم النسػػو  فػػدف النقػػد الػػذ  ييػػتـ بػػو وارهػػز  مػػا وأسػػا هػػاف ا
ا عتاؼ ال نسي في انتاج األ ماؿ األدبسػن الػها  ومثتػو ا تثمػسا  وتقوسمػا ا و  
يتبػػػػو نظراػػػػن واثػػػػد  أو ا ػػػػرا او مثػػػػدد ا فيػػػػو سسػػػػتفيد مػػػػف النظراػػػػن المارهسػػػػسن 

. وقػػد اقترثػػو  أ3)ونظراػػاو مػػا ب ػػد البنيوسػػن  مومػػاا لػػذا فيػػو مت ػػدد ا ت اىػػاو 
 الثبوو  ما النقطن الثانسن وتبنييا مصطمثا  مستقرا  لةدم النسو .

 مجال النقد النسوي 
وغاسػػػن النقػػػػد النسػػػو  انصػػػػاؼ المػػػرأ  و  ميػػػػا  مػػػا و ػػػػي بثيػػػل الكاتػػػػم 
بػػراز طراقػػن مميػػز  ضػػد المػػرأ  وتيمسالػػيا بسػػبم أنوثتيػػا  ف ال ديػػد مػػف  الر ػػلا وا 

                                                 
 . 019النقد الثقافي المقارفأ أ 0)

 . 09/01/2116ينظرأ انف ار الصموا الكتابن النسوسن في السمفا بثث م من المد ا أ 2)

 . 223ينظر أ دليل الناقد األدبيأ أ 3)
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دور المػػدار فييػػا ثػػوؿ القػػو  الذهوراػػن والػػنيه م تم ػػاو أبوسػػن يػػ"الم تم ػػاو ىػػي 
 . أ0)"الذهور  في ر سن ال الـ

لػػػػذا ييػػػػتـ الناقػػػػد باننتػػػػاج األدبػػػػي مػػػػف هافػػػػن الو ػػػػوها والثػػػػوافز النفسػػػػسنا 
السػػػسهولو سن والتثميػػػل والتاواػػػل واألالػػػهاؿ األدبسػػػػن بمػػػا فييػػػا الرسػػػالل والمػػػػذهراو 

 .أ2)اليومسن
 ن  امن  ما مثورافأ ومف ثـ فدف النقد النسو  يتثرؾ بصف

 األوؿأ دراسن صور  المرأ  في األدم الذ  أنت و الر اؿ .
 الثانيأ دراسن النصوص التي أنت تيا النسا  .

. أ3)ن واثد  ىػي ىوسػن المػرأ  أو ذاتيػاوامتقي المثوراف في الواقو  ند نقط
وأر  أف دراسػػن النصػػوص النسػػوسن التػػي هتبتيػػا النسػػا  مػػف لػػدف ناقػػداو نسػػا  ىػػو 

 األمثل في ت راع النقد البنيو  .
و ػػوىر فهػػر  النقػػد األدبػػي او فمسػػفتو  نػػد الثرهػػن النسػػالسن ىػػو مػػا لقيتػػو 

 مػػا امتػػداد تاراعيػػا الطواػػلا سػػوا  فػػي  -ثسػػم ا تقػػاد الثرهػػن -المػػرأ  مػػف ظمػػـ
أـ فػػي م ػػاؿ النقػػاد اذا لػػـ تػػتل ليػػا  -أ  هتابػػاو المػػرأ  نفسػػيا -الم ػػاؿ انبػػدا ي
 ػػف  راليػػا النقدسػػن التػػي قػػد تكػػوف معالفػػن لو يػػن نظػػر الر ػػل أو الفرصػػن لمت بيػػر 

 .أ4)وضاع القدسمن لممرأ  في الم تموفييا ما أد  السو األدم والنقد مف ترسيس األ
وات م  بفهر  انثسػاس بػالظمـ التػاراعي لممػرأ  مػا تقدمػو الثرهػن النسػالسن 

ـ المػػرأ  مت ػػن فػػي تصػػور سفصػػل  ػػف رفضػػيا ال ػػنس بصػػورتو التقميدسػػن أ أ مفيػػو 
أو  مػػػاؿا أو فتنػػػن فػػػذلؾ فػػػي رأ  ب ػػػض ز سمػػػاو الثرهػػػن مثػػػل )ن ػػػومي وولػػػعأ 
م لػع هتػػام )أسػػطور  همػاؿأ هػػاف مػػف ذرالػو عػػداع الر ػػل لممػرأ  واسػػتااليا  مػػا 
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وهػػاف ىػػذا ورا  فهػػر  التالػػهسؾ فػػي األدم والنقػػد مػػف ثيػػث أنيػػا  أ0)مػػد  ال صػػور 
ي لممػػػػرأ  وتمعػػػػص ذلػػػػؾ )مػػػػار  نظراػػػػنا بيػػػػدؼ ا نطػػػػاؽ نثػػػػو التثػػػػرر الثقسقػػػػ

ا ثيػث تػر  أف المػرأ  0992اي ميوفأ في هتابيا )النقد األدبي النسػاليأ الصػادر 
اعض و طوسا  لمنظرااو ا بوسن التي سض يا الر ػاؿ وتثبػو أف المػرأ  ادنػا مػف 

 .أ2)الر ل
ولكػػػف النقػػػد النسػػػالي قػػػد وا ػػػو مو ػػػن  مػػػف الرافضػػػيف والم ارضػػػيف ليػػػذه 

د التػي تسػ ا فقػط لثالػد  مسػو ا را  والنظراػاو النقدسػن الفرنسػسن النو سن مف النقػ
المت ػػدد ا دوف أف تبمػػور مني ػػا نقػػدسا واثػػدا  سقػػدـ ر سػػن نقدسػػن ثاضػػر  ومسػػتقبمسن 
تتػػر ـ بثػػ  متطمبػػاو ىػػذه النظراػػنا ول ػػل ذلػػؾ تالػػهل نتي ػػن عالػػسن اصػػثام ىػػذا 

يػا مػف الر ػاؿ لػذا ا ت اه مف النسا  مف مو ن الػرفض و ػدـ القبػوؿ التػي يتوق ون
فػػػدف تنػػػوع مصػػػادر ىػػػذه النظراػػػن وت ػػػددىا سمهػػػف أف سهػػػوف قػػػد أب ػػػدىا  ػػػدا  ػػػف 
الت رهػػن النسػػالسن الالعصػػسن التػػي هػػاف مػػف المفتػػرض أف تتميػػز بيػػا ىػػذه النظراػػن 
النسػػػالسنا لػػػذلؾ أصػػػبثو مثػػػل نقػػػد مػػػف الفػػػروع الفهراػػػن النسػػػالسن األعػػػر  ومثػػػل 

 ف اليتيا . سعران مف الثقافن الال بسن مما أض ع مف
  األديبات العربيات

ولقػػػػد تػػػػاثرو الثرهػػػػن األدبسػػػػن فػػػػي ال ػػػػالـ ال رهػػػػي بثرهػػػػن األدم النسػػػػو  
الارهسن الا ثد هبيرا مو اعتاؼ البيلن والثقافن والم تقداو ولكف  ددا  هبيػرا مػف 
النسا  ال رهساو انسقف في تسار الثرهن النسالسن الارهسػنا فهػاف تطػرفيف أكثػر مػف 

لارهسػػػاوا وقنػػػا تيف اف مصػػػطمل األدم النسػػػو  نفسػػػو  ػػػا  لتيمػػػسش األديبػػػاو ا
المرأ  وابػدا ياا ألنػو سفصػل بينيػا وهػيف الر ػل وسهػرس الفػوارؽ بينيمػا مػو هػونيف 
مػػػف أالػػػ ف تسػػػمسن األدم النسػػػو ا ومػػػنيف مػػػف ذىبػػػو الػػػا ثػػػد أب ػػػد فػػػي ى ػػػا  
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مبػن ال قمسػن غو المنطقن ال رهسن الم هد  بالثروم الدسهتاتوران والتعمع ا  تمػا يا 
الدينسػػػن المتعمفػػػن الدا سػػػن الػػػا طمػػػس العصػػػسن المػػػرأ  عمػػػع  ػػػدراف سػػػمسهن مػػػف 
رىػػام  التػػابواو والممنو ػػاو والقيػػود وغيرىػػاا فضػػا   ػػف الػػيوع انرىػػام األسػػر  وا 

 الالارع وانرىام الفهر  السساسي والديني واننساني  ما هل ا ص د .
عالفا ولـ سقتصر ا تيػاـ ثـ اف تاراس المنطقن مف و ين نظرىف مذهر و 

 ما تاراس المنطقن و قيدتيا الدينسن ور اليا أو ذهورىػا   بػل يت ػداىا الػا النسػا  
فػػػي ترسػػػيس ال قمسػػػن الر ولسػػػن  -وفقػػا لاتيػػػاـ -أنفسػػيف بصػػػفن  امػػػنا ثيػػػث اسػػػيـ

المػػد "وطمػػس الم ػػالـ النسػػوسن وسػػماو األنوثػػن وعاصػػن مػػو ظيػػور مػػا سثيػػل الػػا 
يتاذ  مف السساسنا واتقو  بانرىام فػالتيمسش والت اىػل  الديني المتعمعا الذ 

ألدم المػػػرأ  والنتػػػاج األدبػػػي النسػػػو   ػػػز  مػػػف القػػػاموس الفهػػػر  الر ػػػوليا وتمػػػل 
ىػػػ    النسػػػو   مػػػا ضػػػرور  ا نػػػدماج فػػػي  ػػػالـ األدم ا نسػػػاني الواسػػػوا وتػػػرؾ 

 . أ0)"ا ن زالسن تثو ما سسما األدم النسو  
التباسػاو هثيػر  تثاصػر واقػو النقػد النسػو  فػي "تقوؿ الباثثن سسر  مقدـ 

ال ػػػالـ ال رهػػػيا وت يػػػ  مالػػػرو سن و ػػػودها أبسػػػطيا رهمػػػا  الػػػوالسن المصػػػطمثاو 
ا سػػتثنالسن المسػػتعدمن فػػي تعصػػسص مػػا تكتبػػو النسػػا   ػػف النسػػا ا او مػػا سهتػػم 
 ػػنيف ا وبم ػػزؿ  ػػف التعصػػسص والتصػػنيع مػػف مقاصػػد  نصػػران تنفػػر الػػراثن 

الكاتبػػػاو يرابيػػػا التمييػػػز بػػػيف ا بػػػداع الر ػػػالي والنسػػػالي أو واسػػػ ن  مػػػف النسػػػا  
. وتػػر   الباثثػػن أف ميمػػن النقػػد النسػػو  ال رهػػي  سػػير ا وىػػو يػػد ي  أ2)"ا نثػػو  

لنفسػػو القػػدر   مػػا تاسػػسس لكتابػػن ماػػاير  تتػػنقض وتعمعػػل وتيػػدـ الصػػور النمطسػػن 
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ف مػف النسػا  الالال ن ثوؿ ا نوثن بمعتمع و وىيا وأدوارىا في نصوص المبػد ي
 والر اؿ  ما ثد سوا  .

وتذىم الباثثن الا نفػي اد ػا  العصوصػسن التػي يتسػـ بيػا النقػد النسػو  
ال رهي وابقا م رد صور  ممفقن تنتثل أف اؿ الذاو المايبن لتسػتظير فػي الكتابػن 
ما تكتنيوا غافمػن  ػف أف التمقػيف اسػتظيار متػواطئ   يناصػرىا بقػدر مػا يعتزليػا 

فر سػػن ومسػػتثقن تػػديف بػػالو   لمثفوظاتيػػا المتطابقػػن مػػو فتػػاو  الفهػػر الػػا هينونػػن 
الػػذهور  الميػػسمف وتكػػرس لانوثػػن اسػػما  ثتػػا تم ػػد الضػػ عا الرقػػنا ا متثػػاؿا 

بػػػالمتعبط  ال رهػػػي  وتصػػػع الكاتبػػػن النقػػػد النسػػػو   أ0)ا نصػػػساعا والتب سػػػن بػػػالطبو 
ضػسا  يت هػز فسػو  مػا فػراغ والس ي الفاقد  سػبام الثسػا  طالمػا يرت ػل و ػودا افترا

عػػاو مػػف ابػػدا او م قتػػن لػػـ تتػػراكـ ب ػػد لتالػػهل ارثػػا  ثقسقسػػا  فسػػو سػػماو ا عػػتاؼ 
والعصوصسن بمػا سقػدره  مػا صػوغ عطػام ساػاير العطػام التقميػد  الالػالو ثػوؿ 

 األنثا .
 وتثدد الكاتبن فالل النقد النسو  في أمراف أ 

مػػػا ن مػػػـ مػػػذىم فهػػػر  مػػػر  بمػػػا ىػػػو مالػػػروع أيػػػديولو يا فالنسػػػوسن  مػػػا 
مت ػػػدد األب ػػػادا لػػػـ يتثػػػزم لػػػو  رهسػػػا  نتػػػاج  رهػػػي  ػػػدير بالدراسػػػن ي ىمػػػو نرسػػػا  
أثهػاـ وم ػػايير تميػػزها ومػػر  با تبػػاره مالػػرو ا تثراراػػا لػػـ سثصػػد مػػف ا نتصػػاراو 
مػػا سهفػػيا ولػػـ تثالػػد مػػا تثالػػده فػػي ال ػػاد  مالػػاراو التثراػػر األعػػر  المثهومػػن 

 أ2)ر  بالنصر والسمطنا وتدسـ األنوثػن تاب ػن ومثهومػن بقوامن الذهوران وتن ـ الذهو 
ف الػػػػارهو فمالػػػػارهتيا ىامالػػػػسن أو ظرفسػػػػن أو اتبا سػػػػنا تمامػػػػا همػػػػا فػػػػي الكتابػػػػن  وا 

 وا بداع .
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 رفض وتطرف 
اف ب ػػض األديبػػاو ال رهسػػاو ممػػف ينتمػػيف الػػا السسػػار او الفهػػر ال رهػػي 

ن لاسػػاـ والر ػػاؿ ظنػػا  ب امػػنا يتطػػرفف مثػػل الارهسػػاو واػػرددف المقػػو و الم ادسػػ
مػػػنيف اف انسػػػاـ سقيػػػدىف والر ػػػاؿ سضػػػطيدوىف وابػػػدو أنيػػػف أعػػػذف أفهػػػارا   ػػػف 

 طبس ن انساـ وتالرا اتو .
ومػػػو ذلػػػؾ فػػػدف ىنػػػاؾ أديبػػػاو  رهسػػػاو يرفضػػػف فهػػػر  األدم النسػػػو  مػػػف 
منظػػور أف األدم سػػوا  هتبػػو ر ػػل اـ امػػرا ا ولػػذلؾ   سقسػػمف األدم الػػا ر ػػولي 

رو طػػػواؿ ال قػػػد الماضػػػي سػػػ ا و ونقاالػػػاو ثػػػوؿ قبػػػوؿ تسػػػمسن ونسػػػالي وقػػػد  ػػػ
األدم النسالي أو رفضوا وىنػاؾ مػف ذىبػو الػا أف تسػمسن األدم النسػالي بػادم 
المػػرأ  س ػػد أمػػرا  مقبػػو   بسػػبم ثرمػػاف المػػرأ  مػػف الت مػػسـ والثقافػػنا و مػػا هػػل سمهػػف 

 القوؿ اف األدم الذ  تنت و المرأ  ثاثن أنواعأ 
 أدم انساني . -0
 أدم ت ار  بو الر ل الذ  ييماليا . -2

 .نفسيا  ف ال الـ اننساني الرثم أدم تعدـ بو  نسيا وت زؿ مف عالو -3

وساثػػػػػن اف هتابػػػػػن األدم ا نسػػػػػاني تسػػػػػتقطم  ػػػػػددا    بػػػػػاس بػػػػػو مػػػػػف 
الناقػػػداو النسػػػوساوا ثيػػػث النظػػػر  النظسفػػػن الػػػا  ػػػالـ فسػػػسل واسػػػوا تقػػػوؿ الناقػػػد  

ومف باىمسن الرسػالن فػي الػنص اف الكتػام يثيػروف لكنني أ"النسوسن )ىيميف اليروأ 
 . أ0)"اىتمامي فقط اذا هاف ما سقولونو لو  اقن باننسانسن

 خصائص النقد النسوي 
وسمهػػف أف ن مػػل عصػػالص النقػػد النسػػو ا أو األسػػس التػػي ينطمػػ  منيػػا 

 أ  لد  الارم لمممارسن النقدسن
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ودونسػػن المػػرأ  فػػي  الر ػػل نػػنذهوراػػن )ثقافػػن األدمأ ت هػػد ىسمال الثقافػػن الارهسػػن -0
هافػػػػن منػػػػاثي الثسػػػػا  ومفاىسميػػػػا الدينسػػػػن وال المسػػػػن والسساسػػػػسن وا قتصػػػػادسن 
وا  تما سن والقانونسن والتالرا سن والفنسػن واألدبسػن وصػارو المػرأ  تػر  دونسػن 

 نفسيا بوصع ذلؾ بدييسن مطمقن .
فػن الاػرم   مػو بنسن الثقافن التػي انت تيػا التثيػزاو الذهوراػن السػالد  فػي ثقا -2

المػػػػذهر يتسػػػػـ با ي ابسػػػػن والماػػػػامر  وال قانسػػػػن وانبػػػػداعا وتتصػػػػع األنثػػػػا 
تباع ال رؼ والتقميد .  بالسمبسن والرضوخ وا رتباؾ والتردد وال اطفسن وا 

ا تاح مسار الفهر األبو  الذهور  هتاباو الثقافػن الارهسػن هافػنا مػف اوديػم  -3
رنا الػػراىفا وت سػػد فػػي أالػػير فػػي ال صػػر انغراقػػي قبػػل المػػساد ثتػػا  صػػ

بطاليػػػا ممػػػا أد  الػػػا تاراػػػم األنثػػػا القارلػػػن أو اغراقيػػػا  األ مػػػاؿ األدبسػػػن وا 
بقبوؿ منظور الر ل وقسمو وطرؽ ادراكو ومالا ره وأف الو ثتا ي ندىا ضد 

 نفسيا   تدر  .

مقػػػو و النقػػػاد والنقػػػد األدبػػػي منثػػػاز  الػػػا  ػػػنس الػػػذهر بالػػػهل هامػػػل ؛ ألف  -4
دسػػن التقميدسػػن وم ػػايير التثميػػل والثهػػـ  مػػا ا  مػػاؿ األدبسػػن التصػػنسفاو النق

تنبػػو مػػف افتراضػػاو الر ػػل وطػػرؽ ت ميمػػو مػػو انيػػا تػػد ا الموضػػو سن و ػػدـ 
 . أ0)التثيز وال المسن

اف اليػدؼ الصػرال لمنقػد النسػو  ىػو اسػتس ام اننتػاج المػوروث والم اصػر  -5
 الذ  أىممو الر ل طوسا .

 أنثوسػن هثيػر  الػا سػاثن النقػد األدبػي والنمػاذج لقد ادعػل ىػذا النقػد ا مػا   
 التي تثتد  الموروث األدبي و  ل لنفسو سماو يتميز بيا .
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 السمات التي يتميز بيا النقد النسوي: 
تثديػػد مػػا تكتبػػو المػػرأ  وت رافػػوا وهسفسػػن اتصػػافو باألنثوسػػن مػػف عػػاؿ النالػػان  -0

قػػن األـ با بنػػن وت ػػارم الػػداعمي ولػػسس العػػار يا  اقػػن المػػرأ  بػػالمرأ  و ا
 الثمل والبيو وغيره .

هالػػع التػػاراس األدبػػي المػػوروث ا نثػػو  مػػف عػػاؿ ت ػػارم النسػػا  الرالػػداو  -2
 السابقاوا وتقميدىف بوصفيف نماذج سثتذ  مف غيرىف .

ارسا  صػسان الت رهػن ا نثوسػن المتميػز  الذاتسػن األنثوسػن فهػرا والػ ورا  وتقوسمػا   -3
دراكا  لمذاو وال الـ  العار ي . وا 

تثديد سماو لان األنثا وم المياا أو األسػموم األنثػو  المتميػز فػي الكػاـ  -4
المنطوؽ والكاـ المهتوم وهنسن ال ممن وال اماو الماوسن والصور الم ازان 

 . أ0)

 مأزق النقد النسوي 
اذا  هػػاف النقػػد النسػػو  قػػد ن ػػل فػػي تقػػوسـ األدم الػػا دالػػر  ا ىتمػػاـ األدبػػي  -0

ا فػػدف مصػػطمثاتو وصػػرا اتو الفهراػػن داعػػل الثرهػػن النسػػوسن ا وا  تمػػا ي
الػػا السساسػػن و مػػـ ا  تمػػاع أكثػػر ممػػا تنتمػػي  -فػػي ثقسقػػن األمػػر –تنتمػػي 

 الا األدم والنقد.
وتػػرتبط الكتػػم التػػي صػػدرو ثػػوؿ النقػػد النسػػو  بػػال قود ا عيػػر  بػػيف النقػػد  -2

. مسار ىذه الثرهػنلمالؾ في  األدبي وال مـو ا  تما سن رهطا   يدع م ا   
ومف ثـ فنثف لسنا بصدد منيه يعضو لمنط   ممػي متماسػؾ ولكننػا بػازا  

 . أ2)لممرأ  ا ب د أف ثرمو مف ثقوقيا تساراو فهران تمتقي ثوؿ ا نتصار
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وقػػد سػػبقو ا الػػار  الػػا اف النقػػد النسػػو  سثػػل الصػػراع بػػيف ال نسػػيف  مػػا  -3
قػد  قيػد  ايػديولو ي سمينػا  أو الصراع الطبقيا ولذا أو و السػو ا تيػاـ بانػو ن

 سسارا  .

ثػػـ اف هثيػػرا  ممػػف ينتمػػيف الػػا النقػػد النسػػالي نالػػرف هتبػػا  ت تمػػد  مػػا انثػػار ا  -4
مثػػػػػل مقاط ػػػػػن الر ػػػػػاؿا وا نامػػػػػاس فػػػػػي الميػػػػػوؿ ال نسػػػػػسن المثمسػػػػػن واتيػػػػػاـ 

 . أ0)المعالفيف ليف بالتعمع وم ادا  المرأ  

 رهػػػي الم اصػػػر هػػػاف وسمهػػػف القػػػوؿأ اف صػػػد  ىػػػذا النقػػػد فػػػي األدم ال
ت بيػػرا   ػػف ثػػا و فردسػػن مازومػػن أكثػػر منػػو ثالػػن ذاو و ػػود  ػػاـ طبس ػػي و ػػا  
انتاج اصثابيا في الاالم ب يػدا   ػف اليمػـو ال امػن والقضػاسا ا  تما سػن ولػذا لػـ 
ف صػػػاثبو ضػػػ يه صػػػاعما وقبػػػو فػػػي دالػػػر  مثػػػدود   سثقػػػ  انتالػػػارا  ذا قسمػػػنا وا 

 الي ب د ثيف .ت د  بو  اد  الا العموؿ والتا
 غاية النقد النسوي 

س ػػػد واقػػػو المػػػرأ  المتالػػػظي داعػػػل الم تمػػػو بػػػيف الر ػػػا  فػػػي ثسػػػا  افضػػػل 
والسػاس مػف ا صػػاح مػف عػػاؿ م مو ػن مػػف الكاتبػاو ال رهسػػاو قػدمف نصوصػػا  
ذاو قػػػدراو ابدا سػػػن عاصػػػن اسػػػتط ف بيػػػا أف سقػػػدمف صػػػور  ثقسقسػػػن لكثيػػػر  مػػػف 

تم يػػا . وهيػػذا سصػػبل النقػػد النسػػالي ىػػو مػػف ا  ثػػاؼ الػػذ  ت انسػػو المػػرأ  فػػي م 
ن ثضػػػػور المػػػػرأ  فػػػػي الم تمػػػػو المػػػػرأ  الكاتبػػػػن الػػػػا المػػػػرأ  المبد ػػػػن تصػػػػوارا  لثقسقػػػػ

 .ال رهي
أف الدافو ورا  ظيور ىذا النػوع مػف النقػد ىػو ا ىمػاؿ  بػداع المػرأ   مػا 
  اعػػتاؼ مالػػارهو بػػل ا تبػػاره أدبػػا  غيػػر متميػػز ا لػػذلؾ  ػػا  مصػػطمل النقػػد النسػػو 

هػػػي يرفػػػو مػػػف منزلػػػن المػػػرأ  الكاتبػػػن فػػػي الم تمػػػو عاصػػػن  مػػػا أف التنظيػػػر ليػػػذا 
الصنع مػف النقػد قػد ألػل  مػا الااسػاو ا  تما سػن والثضػاران أكثػر مػف الثا ػن 
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 مػػا الااسػػن األدبسػػن والنقدسػػنا فيػػو يرهطػػو بالثرهػػن النسػػوسن فػػي م مو يػػا وس تبػػره 
م ػػنس فػػي م ػػاؿ سقػػاؿ لػػو األدما نضػػا   طواػػل المػػد  يػػديف التصػػوراو الثقافسػػن ل

 وىو سالير الا ضرور  رفو المظممن  ما األدم النسالي .
اف الااسػػػػػن مػػػػػف النقػػػػػد النسػػػػػو  لسسػػػػػو أف تفػػػػػتل ثقػػػػػا معصوصػػػػػا  مػػػػػف 
الدراسػػاوا سسػػسطرف فسػػو دوف م ارضػػن أ  هػػافا وايػػتممف فسػػو بنصػػوص أىمميػػا 

منقػػػد الر ػػػاؿا واػػػتكممف ثسػػػم الػػػفراو عاصػػػن بيػػػفا وذلػػػؾ أوسػػػو ىػػػدؼ واعطػػػر ل
النسو ا ولسس فقط ا اد  ا  تبار لابداع النسالي ورفػو المظممػن التػي سػببتيا لػو 
قروف مف التاراس فيذا  مل  بد مف ان ازه بل الااسػن مػف النقػد النسػو  ىػو ابػراز 
دارتيا فػي ضػمير ال ما ػن األدبسػنا وهػذلؾ أضػسفو غاسػن ميمػن  أسطور  األنوثن وا 

ف  امػػاو الػػذهور  التػػي ت بػػر  امػػاو مثايػػد  الػػا غاسػػن األنوثػػن فسػػو تميزىػػا  ػػ
 عاصن وأف ىناؾ أو ا ا  عاصن بوضو المرأ  في الم تمو .

ىػػػو تثميػػػل النصػػػوص مػػػف و يػػػن نظػػػر  (Gyrocnitics)فالنقػػػد النسػػػو  
المرأ  والدافو السو ما تستال ره الثرهاو النسوسن مف اىمػاؿ الر ػل المت مػد لم مػل 

ادبػػػا  مػػػف الدر ػػػن الثانسػػػنا لػػػذلؾ فقػػػد هػػػاف النقػػػد  انتػػػاج النسػػػا  ا بػػػدا ي و ػػػده أسػػػاه
النسػػو  ىػػو لرفػػو منزلػػن المػػرأ  فػػي الم تمػػو والمصػػطمل يػػومي بموقػػع ايػػديولو ي 
مسػػب ا مػػف ثيػػث افتراضػػوا أف وضػػ سن المػػرأ  عصوصػػا  فػػي الم ػػاؿ ا بػػدا ي . 
وىػػي وضػػ سن أالػػػهالسن أو ثتػػا دونسػػو ا تثتػػػاج الػػا  يػػد نضػػػالي   ادتيػػا الػػػا 

وسن التػػي   تتثقػػ  ا  بالمسػػاوا  التامػػن فػػي هػػل الم ػػا و ا  تما سػػن الثالػػن السػػ
 وا قتصادسن والسساسسن وا بدا سن .

واد و النقد النسو  الا وثد  النوع البالر  الر ل والمرأ  مف ثيث أنيمػا 
ي تم ػػاف فػػي مضػػمار ثقػػافي واثػػد وسثمػػاف سػػوسن متا ػػم المسػػار التػػاراعي فػػي 

 وذلؾ رغـ اعتسار المرأ  لمقساـ بميمن التواصل البالر  . تطور الثسا  والرقي بيا
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 مصطمحات في النقد النسوي:
ا عػػتاؼأ مصػػطمل أراػػد بػػو انالػػار  الػػا اعػػتاؼ الكتابػػن النسػػوسن  ػػف 
الكتابػػػػن الذهوراػػػػنا ا مػػػػر الػػػػذ  اد  الػػػػا ظيػػػػور الكتابػػػػن النسػػػػوسنا وايػػػػتـ بػػػػدبراز 

لمفػػاىسـ القػػار  التػػي ثبتيػػا الر ػػل العصوصػػسن ا بدا سػػن لممػػرأ  مػػف  انػػم وعمعمػػن ا
  ف المرأ ا طواؿ التاراسا وذلؾ مف عاؿ هتابو نسوسن ابدا سن تاراعسن.

فػػي هتابيػػا )ثػػور   0947هتابػػن ال سػػدأ مصػػطمل اطمقتػػو ) ولسػػا هراسػػتفاأ 
المان في الال رأ وسالير الا الكتابن النسوسن المنطمقن مف ال سػد ثيػث يػتثهـ فػي 

 سسموطسقي ورمز  أ ف ل انبداع مستوسافأ 
أمػػا المسػػتو  السػػسموطسقيأ فسمثػػل المسػػتو  التثتػػي مػػف الم نػػا الػػذ    
تفصل  نو المان ذاو الد لن وس بر المستو  السسموطسقي  ف انف ا و العاصػن 
بػػػػالمرأ  وذلػػػػؾ وفقػػػػا  لمفيػػػػـو هراسػػػػتسفا  ػػػػف السػػػػسموطسقا با تبارىػػػػا الماػػػػن الالػػػػارد  

 و وانسقا او   الم اني الدالن .المتمرد  التي تتثهـ فييا األصوا
أّمػػا المسػػتو  الرمػػز أ فيػػو الثامػػل لمعطػػام ذ  الم نػػا المرا ػػي لمنطػػ  
الماػػػن فػػػي الترهيػػػم والقوا ػػػدا وىػػػو   يعتمػػػع  ػػػف م  ػػػـ الػػػذهور ولكػػػف ا تمػػػاع 
المسػػػتوايف السػػػسموطسقي وا نف ػػػالي والرمػػػز  القوا ػػػد  فػػػي لاػػػن الكتابػػػن انبدا سػػػن 

تفا ػػل مػػف نػػوع عػػاص نػػاته  ػػف ان هػػاس هػػل منيمػػا  مػػا النسػػوسن سػػوؼ يػػ د  لم
 ا عر  .

ي هػػد النقػػد النسػػػو   مػػا و ػػػود ابػػداع نسػػػالي واعػػر ذهػػػور ا لكػػل منيمػػػا 
ىواتو ومامثو العاصن وت ارهو النفسسن والفهران التػي تػ ثر فػي فيمػو لم ػالـ مػف 

ينظػػراف ثولػػوا ولممرثمػػن التاراعسػػن التػػي س سالػػياا ذلػػؾ اف النقػػد واألدم النسػػوايف 
الا المرأ  بوصفيا ذاتا  وموضو ا  لمكتابنا فيػو س بػر بصػدؽ  ػف الطػابو العػاص 
لت رهن المرأ  وا سد عبرتيا في الثسا  فضا   ف أنػو سهالػع بوضػوح  ػف اىتمػاـ 
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ا فتثو الثػاح الثا ػن الػا تمهػيف أ0)المرأ  بذاتيا وابراز ىذه الذاو لد  الم تمو 
أ  غمػػار الكتابػػنا لتكػػوف امتػػدادا  لو ودىػػا   الػػذاو وتثقيػػ  اليوسػػنا عاضػػو المػػر 

 مػػا أنيػػا م ػػرد هتابػػن اعػػتاؼ الػػهمي سثػػدده النػػوع ال نسػػيا بػػل بوصػػفيا هتابػػن 
تداولسػػػن تممػػػؾ سػػػماتيا وتالػػػيد فييػػػا أزمػػػن الػػػذاو بمقػػػدار مػػػا تالػػػيد عاصػػػيا مػػػف 

ا مػػف عػػاؿ تمهػػيف الػػذاو الكاتبػػن مػػف تثقيػػ  انسػػانيتيا .  أ2)ا قصػػا  والتيمػػسش
عصوصػػيتيا واثبػػاو ىواتيػػا بهتابػػن تداولسػػن تن ػػو مػػف ا نهػػار وا عتػػزاؿ  وامػػتاؾ

بمػػا س يػػد الييػػا القػػدر  وا  تبػػارا وسمهنيػػا مػػف عمعمػػن م ساراػػن العطػػام الػػذهور  
 .  أ3)الميسمف والسالد ثوليا الذ  سستبد في ما سهتبو  ف المرأ  

منػػو مػػف و سػػسما فػػي العطػػام الروالػػي الػػذ  ثػػاوؿ النقػػد النسػػو  الن ػػا  
عػػاؿ نظراػػن ثابتػػن واضػػثن ومهينػػن ت ىمػػو لمتموضػػو داعػػل النقػػد ال ػػاـ ممػػا يتػػسل 

 لممرأ  فسثن الت بير  ف أعتافيا وعصوصيتيا نفسسا  وفهراا  وثقافسا  .
وميما سهف مف امر ىذا ال داؿ الذ  يبدو نظراا  الا ثػد ب يػد فػدف الػذ  

النسػػوسن ال رهسػػن ومػػا يتب يػػا مػػف س يننػػا ىنػػا موقػػع الناقػػداو ال رهسػػاو مػػف الكتابػػن 
قضاسا تت م  بثران المرأ  وثقوقيا ا  تما سن والثقافسػن ثيػث اسػتاثرو النصػوص 
الروالسػػػن والقصصػػػػسن با ىتمػػػػاـ فػػػي هثيػػػػر مػػػػف الطروثػػػاو النقدسػػػػن النسػػػػوسنا فقػػػػد 
تطرقػػػو عالػػػد  سػػػ يد فػػػي هتابيػػػا )ثرهسػػػن ا بػػػداعأ الػػػا الروالسػػػن المبنانسػػػن )ليمػػػا 

وايتيػػا )أنػػا أثسػػاأ بوصػػفيا اثػػد  رواسػػاو ا ثت ػػاج فهانػػو المػػرأ  ب مبهػػيأ فػػي ر 
صرعن لـ تقتصػر  مػا ا ثت ػاج  مػا  بودسػن المػرأ  بػل  مػا وضػو ا نثػا أ  

األـ التػػي ثصػػر و ودىػػا فػػي مسػػتو  الثا ػػاو البيولو سػػنأ اف  -الزو ػػن –المػػرأ  
                                                 

و ا نثوسػػػػػػنا فػػػػػػي ثػػػػػػاث نمػػػػػػاذج مػػػػػػف السػػػػػػردا ابػػػػػػراىسـ عميػػػػػػلاممتقا ا بػػػػػػداع ينظػػػػػػرأ الػػػػػػذاأ 0)
 .0أ 0997النساليا مافا

 .wwwأنوثن لفظسن وعصوصػسن موىومػن أ  -ينظرأ ورقن بثثسن ثوؿ النقد النسو  ال رهيأ 2)

Razgar.com 
 ينظرأ المصدر الساب .أ 3)
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ل مميػػز المي ػػن التػػي ت ػػر  بيػػا الر ػػل مػػف أسػػطور  التميػػزا ىػػي بثػػد ذاتيػػا فاصػػ
 . أ0)وأيذاف ب يد  ديد هما تقوؿ الناقد  عالد  س يد 

أما رواسن )ا لين الممسوعنأ لميما ب مبهي فيي استمرار لمرواسن األولػا ا 
مف عاؿ رفضيا لم المػن ا بوسػن وتثطسميػا لقدامػن ا  ػداد ورفضػيا لػب ض القػسـ 

لا ذلؾ عالد  س يد ا عاقسن واثت ا يا  ما وضو المرأ  في ال المن هما تالير ا
التي بدو في وقفتيػا مػو ىػذه الرواسػن مثػدد  ب ػض الالػي  مهتفسػن بنظػراو نقدسػن 
سرا ن  ما  هس مػا و ػدنا  نػد الناقػد   ايػد  ادراػس التػي تناولػو نفػس الرواسػن 
ولكػػف مػػف و يػػن نظػػر نقدسػػن معتمفػػن تمامػػا  نو ػػا  مػػا  مػػا تناولتػػو عالػػد  سػػ يد اذ 

ف عالد ا فقػد تػوزع نقػد  ايػد  ادراػس فػي مقاليػا  مػا هانو أكثر  رأ  وتصوابا  م
 ػد  م ػػا و منيػػا الفهراػػن والماوسػػن وال ممسػن فػػي  ػػرض العصػػساو الرواسػػن ثيػػث 

نػػر  فػػي الرواسػػن بطػػا  سمثػػل أ  مالػػهمن مػػف مالػػاكمنا أو يمتػػبس نفسػػسن مػػف "تقػػوؿ 
مػا نفسساتنا فمػف ىنػا ن ػد العصػساو ا ليػن الممسػوثن االػباثا    تتفا ػل م يػا وأن

اسػػتميمتيا الم لفػػن مػػف ذىػػف م ػػرد   س ػػرؼ أف سهسػػم معموقاتػػو ثسػػا  مثسوسػػن 
وذلػػؾ  الػػد الػػا ىػػوس الكتابػػن فػػي التفػػسش  ػػف الارابػػن فػػي ا صػػواو وال واطػػع 

بػل اف ىػذا اليػوس وصػل الػا الماػن ثتػا أف الناقػد  تسػا لو  ػف  أ2)"وا فهار...
ليوسػػو "غرابػػن مثػػل   ػػدو  ا سػػتعفاؼ بفصػػاثن المفػػرد  ثينمػػا ادعمػػو مفػػرداو

أىي تراد أف تطور المان ال رهسػن مػثا ؟ أـ  "ثالراتياا مزتوننا المقرقطن -يت مال 
تمػػن أنيػػا مول ػػن بالبثػػث  ػػف الارابػػن فػػي هػػل الػػي ؟ ثيػػث توصػػمو الناقػػد  فػػي عا

الثسا  وتمسس المان  مقاليا الا أف ا لين الممسوعن تمسس الفف القصصي وتمسس

                                                 
دار  -بيػػػروو -عالػػد  سػػ يد -دراسػػاو فػػي األدم ال رهػػي الثػػديث -ينظػػرأ ثرهسػػن ا بػػداعأ 0)

 . 206أ 0979 -0ن -ال ود 

أ 0960 ػػرض ونقػػد  ايػػد  ادراػػس ا دام  ػػف السػػنن التاسػػ نا  -ينظػػرأ ا ليػػن الممسػػوعنأ 2)
44- 47 . 
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ثممو الناقد  ىذه الرواسن وف  مػنيه نفسػي ا تمػا ي فمػـ ألنيا رواسن ممسوعن لقد 
 .ىذه الم لفن ا  وذهرتو تترؾ الارد  و  وارد  ارتكبتيا

العطػػام القصصػػي "أمػػا الػػدهتور  ما ػػد  ثمػػود التػػي ثاولػػو فػػي هتابيػػا 
أف تقػػػػدـ العطػػػػام الثقسقػػػػي القصصػػػػي النسػػػػو  السػػػػور ا ب يػػػػدا   ػػػػف  أ0)"النسػػػػو  

وا والتػػػي تػػػـ الترهيػػػز فييػػػا  مػػػا ال انػػػم ا  تمػػػا ي ا ثتفالسػػػن التػػػي زافػػػو واق ػػػ
والنفسي أكثر مف ال انم ا بدا يا اذ غطو ىذه الرسالن نثػو عمسػيف سػنن مػف 
 مػػػر ابػػػداع المػػػرأ  السػػػورانا فبػػػدأو مػػػو الرالػػػداو منػػػذ العمسػػػيناو وانتيػػػو الػػػا 

 التس يناو ا فتممسو تطور ابدا يا واىـ ان ازاتو .
الدراسػػػػن تممػػػػس عصوصػػػػسن ىػػػػذا العطػػػػام  وأولػػػػا الميػػػػاـ التػػػػي وضػػػػ تيا

و مالساتػػو  بػػر عصوصػػسن الماػػن التػػي ت سػػد عصوصػػسن الم انػػا ا وتثػػاوؿ تممػػس 
سػػقطاتو لمنيػػوض لمسػػتو  ا بػػداع النسػػو  فػػي سػػورانا الػػذ  ب ػػد  ػػز ا  ىامػػا  مػػف 

 ا بداع النسو  ال رهي .
 اعتػػارو ما ػػد  مثمػػود صػػوتا  نسػػالسا  بػػارزا  فػػي العطػػام الروالػػي السػػور  
أ  وىػػػو صػػػوو الروالسػػػن غػػػاد  السػػػماف التػػػي عصصػػػو  ػػػز ا  هبيػػػرا  مػػػف أ ماليػػػا 
ا بدا سػػن لمناقالػػن الواقػػو الثقػػافي وا  تمػػا ي الػػذ  ت سالػػو المػػرأ  فػػي ظػػل م تمػػو 
ابو  متسمطا والذ  اتاح ليا قدرا  هبيرا  مف الالير  وا نطاؽ ثيث هانػو السػماف 

ر البطولػػن فػػي قصصػػياا ففػػي رواسػػن غاسػػن فػػي الػػذها  ثػػيف   مػػو المػػرأ  تم ػػم دو 
)هػػوابسس بيػػرووأ اعتػػارو الكاتبػػن  نوانػػا  يمعػػص المقولػػن األساسػػسن لمرواسػػنا أنيػػا 
الكوابسس التػي باتػو تصػاثم مدينػن )بيػرووأ أكثػر المػدف ال رهسػن ثراػن و مػا  ا 
لكنيا تثولو الا  ثسـ في أثنا  الثرما تثترؽ فسو البطمنا وتتثوؿ ثساتيػا الػا 

فػػي ثػػيف  "216الػػا  0مػػف "ابوسػػسن ارعتيػػا الكاتبػػن باسػػموم اليومسػػاو لثظػػاو ه

                                                 
ا ما ػػد  ثمػػودا بيػػرووا دار الفهػػر  "نمػػاذج مػػف سػػوران"ينظػػرأ العطػػام القصصػػي النسػػو  أ 0)

 ـ .2112ا 0الم اصرا ن
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  مػػػػو العاتمػػػػن ثممػػػػا  رقػػػػـ واثػػػػد لكػػػػي تتػػػػسل العػػػػروج مػػػػف هوابسسػػػػيا  بػػػػر بوابػػػػن 
 .أ0)الثهـ

لقػػػػد نظػػػػرو الناقػػػػد  لمرواسػػػػن نظػػػػر   مسقػػػػن مػػػػف عػػػػاؿ تممػػػػس عصوصػػػػسن 
لا فيت مػػا الم انػػا   بػػر  مالسػػاو الماػػن التػػي سمتػػزج فييػػا الفهػػر والالػػ ور والتعييػػ
ثينمػػا  أ2) برىػا الالػهل الفنػيا والػذ  تممػس مػػف عالػو  مالسػاو عاصػن بالرواسػن 

هنػػو اراػػد أف سثتمػػي اثػػدنا بػػا عر مثػػل دفتػػي نافػػذ  تنامقػػاف مػػف "تقػػوؿ الكاتبػػن 
و يػػن ال اصػػفن ... لػػـ اكػػف اثمػػـ بػػاف سامػػا  مػػي مػػثا  بػػيف ذرا سػػو... لكػػف الميػػل 

ىػػػديرا  بالنسػػػبن لػػػو ولػػػي لػػػو هانػػػو يػػػدانا سػػػسهوف أقػػػل ظممػػػن وصػػػوو القنابػػػل أقػػػل 
 . أ3)"مت القتيف...

اف اقتػػػػراف العػػػػوؼ ب ػػػػالـ ا نوثػػػػن   س نػػػػي أنػػػػو عػػػػوؼ أنثػػػػو ا ألف ىػػػػذا 
العوؼ لف سقترف بالمرأ  دوف الر لا انو عوؼ انسانيا س اني منو هل انساف فػي 
سػػا ن العطػػر ثيػػث تت ػػاوز المػػرأ  ال ديػػد  لاػػن الضػػ ع لػػت مف  ػػف رغبتيػػا فػػي 

مساوا ا لذا ت د في صدر الر ل سسا ا  لف سثمييا مف العوؼ ا  بػاراد  التوثػد ال
 والثم  بر استعداـ )يداناأ وصفن )مت انقيفأ .

اف توظيػػػع نمطػػػي ضػػػمير ا نػػػا وضػػػمير الاالػػػم فػػػي الػػػنص قػػػد أ طػػػا 
 لمرواسن ثران هافسن لمت بير  ف العوؼ ا نساني والتاكيد  ما ذاتيا .

سػت ماؿ الماػن السػاعر  فػي فضػل  اقػن الثػم غيػر هما ثاولػو الكاتبػن ا
الػػر سن التػػي تبسػػو فييػػا المػػرأ  الػػبابيا مقابػػل المػػاؿ ثيػػث ساػػرؽ فييػػا الر ػػل المػػرأ  
بالنقود مقابل  سدىا وسهوتيا  ف ثقيا في اقامن ثسػا  زو سػن الػر سن مػف عػاؿ 

  بثػػا  ثاولػػو اقنا يػػا بانيػػا بثا ػػن الػػا ان ػػام طفػػل"تبنػػي قػػط بػػدؿ طفػػل فتقػػوؿأ 

                                                 
 . 52 -50صصي النسو أ ينظرأ العطام القأ 0)

 .019ـ أ 0999ا 0ينظرأ الرواسن ال رهسن النسالسنا س يد سقطيفا تونسا نأ 2)

 . 59أ 0977ا 2هوابسسأ بيروتف غاد  السماوا بيرووا نأ 3)
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بػػد   مػػف اليػػرم الػػا تبنػػي قػػطا هانػػو مػػا تػػزاؿ ت الػػ  صػػدسقيا المتػػزوج الػػذ  لػػف 
 . أ0)"سطم  أـ أو ده ولف يتزو يا

اف اقتراف ف ل ا ن ام بضػمير الاالػم الػذ  س ػود  مػا القػط قػد ا طػا 
ب ػػػػدا   مالسػػػػا  يػػػػواز  الماػػػػن التصػػػػواران التػػػػي ثاولػػػػو الكاتبػػػػن تقػػػػدسميا  بػػػػر الماػػػػن 

 . أ2)الساعر  
ذا هانػػو ما ػػد  ثمػػود قػػد اتعػػذو مػػف الماػػن ادا  فػػي تقصػػي  مالسػػاو  وا 

النص األدبي فاف سسر   مقدـ تتعذ مػف ىػذه الماػن أدا   ألداتػو وت ػوسض السػمطن 
لنػواؿ السػ داو  ثيػث تقػوؿأ  "سػقون ا مػاـ"الذهوران ا و سسما في تناوليا لرواسػن 

بادوارىػػػا هافػػػنأ ا ـا ففييػػػا تمثػػػل ا نثػػػا  -ىػػػي رواسػػػن ا نثػػػا والسػػػمطن بامتسػػػاز"
ا بنػػنا الزو ػػن ؛ وتثضػػر السػػمطن بهػػل رموزىػػاأ الر ػػل ا الػػذهرا ا ما الػػزوجا 
الثػػػاكـ؛ وهينيمػػػا تقػػػع السػػػ داو  مالػػػير  غضػػػبيا هػػػػ)الضو أ فػػػي نصػػػيا )سػػػقون 

 .أ3)ا ماـأ
وعتامػػا  نقػػوؿ اف النقػػد النسػػو  ال رهػػي مػػا زاؿ يتعػػبط فػػي السػػاثن النقدسػػن 

بتػػا  أو نظراػػن نسػػوسن تميػػزه  ػػف النقػػد الارهػػي فهػػل مػػا يو ػػد ولػػـ يعػػتط لػػو مني ػػا  ثا
نقدسا  . والػذ  يػ د  الػا تكالػع الػدوافو  بار   ف نظراو نقدسن ولسس مني ا  ىو  

الداعمسن ا نثوسنا وهاف  سػد ا نثػا همػا تػراه ا نثػا ىػو الػذ  سقػـو بف ػل الكتابػن 
 ذاتو.
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 الحركات النسوية المعاصرة
التثميػػل السػػسهولو ي لفيػػـ الثالػػن النفسػػسن لممػػرأ   تولػػو المػػذاىم النسػػوسن

وأولا الباثثاو في ىذا الالاف المفهر  األديبن النسوسن الفرنسسن سسموف د  بوفوار 
. أ0)"اف الواثد  مف النسا    تولػد امػرأ  ولكنيػا فسمػا ب ػد تصػبل امػرأ "التي تقوؿأ 

كػػف  باراتيػػا ىػػذه و مػػا الػػرغـ مػػف أف د  بوفػػوار لػػـ تسػػتعدـ مفيػػـو ا عػػتاؼ ل
تنبو الػا أف السػماو األنثوسػن وأدوار النسػا    تػرتبط ب ػنس المػرأ  بقػدر ارتباطيػا 
بالثسا  ا  تما سن والثقافسن التي ت سالػيا وطػورو )ايرغػار أ التفهيػر ثػوؿ مفيػـو 
ا عػػتاؼ واسػػتمرو  بػػاراو النقاالػػاو ثػػوؿ الطػػابو البيولػػو ي وا  تمػػا ي ليػػذا 

بػاراو ال ػنس/ ال نوسػن تثمػل مفيػـو الماػاير  ثيػث تالػير ا عتاؼ واسػتمرو  
هممػػػن  ػػػنس الػػػا هػػػل مػػػا ىػػػو عػػػارج بنسػػػن الثقافػػػن وقػػػد صػػػرثو الم ارضػػػاو بػػػاف 
)ال ػػػػنس همقولػػػػن بيولو سػػػػن س طػػػػي صػػػػفاو ثابتػػػػن بينمػػػػا ال نوسػػػػن همقولػػػػن نفسػػػػسن 

 .أ2)ا تما سن   ت طي مثل ىذه الصفاوأ
التي أثارو مسالن وت د )لوسس ايرغار أ مف بيف أىـ الباثثاو 

ا عتاؼ ال نسي هوف أ ماليا مف أكثر األ ماؿ اثار  لاىتماـ فقد تزامف الطرح 
امراهسن مو  -األولي لمسالن ا عتاؼ ال نسي في األوسان األكادسمسن ا نامو

فو دو أف مسالن ا عتاؼ ىي  "النسوسن الفرنسسن"أ ماؿ )ايرااار أ المتر من 
ثقبن الم اصر  با تبارىا مسالن  المسن هوف ال الـ يتكوف مف المسالن األعاقسن لم

ر اؿ ونسا ا اذ تطرح مفيوميا في ا  تراؼ بايران ا عر  بر ا عتاؼ 
ال نسي هونو النموذج المثتذ  أو الذ  سثتو  األالهاؿ األعر  مف الايران 
را  وىذا ا  تراؼ با عر الذ  يتكوف مف أثنيف ذو  اعتاؼ  نسي سالهل م ال

فمسفسا  وسساسسا  ثاسما  سهوف فسو ا عر م ترفا  بو هيعر مساوسا  بو. وهذلؾ تكوف 
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الثقافي القانوني والسساسي  -ىذه الناقد  قدمو مالرو ا  لمتثوؿ ا  تما ي
 .أ0)الممموس 

وقد ظيرو أولا ىذه المثاو و مف عاؿ م مو ن مف المفهراو 
وف ستيوراو سا راتالارد بانهيرسو والفاسفن أمثاؿ مار  ولتسهونهرافوا و 

وقد طالم ى    بمنل النسا  أثقسن ا قتراع والمساوا  مو الر ل قانونسا  مو 
التطور ا ورهي وا ستقاؿ ا قتصاد  لمب ض مما أد  الا نوع مف الصسان 
الدسمقراطسن في ث  النسا  لممطالبن بثقوقيـ وظيور منظماو لممطالبن بتمؾ 

ل ظيور تمؾ التساراو المطالبن بثقوؽ المرأ  هػ )الرومانتسهسن الثقوؽ وقد تواص
وىو ما أطم   مسو  0961ال نسسنأ وثصوؿ أمر انب اث لمفهر النسو   اـ 

 .أ2)المو ن الثانسن و مس يا طالبو بدنيا  تب سن المرأ  لمر ل
اذف ىي في مضمونيا ثرهن ثوران غرهسن ذاو مضموف فمسفي وفهر  

لبداىاو العاطلن )السسطر  الذهورانأ ووضو المرأ  في موقع ييدؼ الا تثطسـ ا
الفا ل في الم تمو وبثسم )ايرغار  التي تر  ىسمنن النموذج األثاد  األبو  

وترفض ايرغار  )النموذج  أ3)وهبو ا عتاؼ ال نسي ىو ثهـ متماد تاراعسا أ
النسا  فوا م  اليسامي لم المن ذاو التنظسـ التراتبي ألدوار ال نوسن الذ  يعص

المرأ  ضمف ال المن األبوسن لػ ىي ل أف تكوف زو ن لمر ل وأـ ألطفالو وىذا 
التثديد لوظسفتيا وثرمانيا مف ولوج  الـ الثقافن هونيا امرأ  تثرميا الالمولسن 

 .أ4)التي ينظر ليا  ما أنيا امتساز لمر لأ
ذ تتبنا ايرااار  ىذه المنظومن الفهران أو المسمكسن مدا ف ن مف وا 

مصالل المرأ  ودا سن الا توسسو ثقوقيا ا  أف ىذا التسار متطرؼ نو ا  ما ألنو 
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سطالم بتايير البنا ا  تما ي والثقافسن وال ممسن والماوسن والتاراعسن المتميز  
ي اد  لمذهر وصساغن نظران نسوسن لتثقي  المساوا  التماثمسن بيف الذهر واألنثا وا 

  نوسن أو ال ندر .بديل ليا وىو مصطمل ال
وبا تماد ال نوسن أو ال ندر في الاا  أ  الهل أو نوع مف أنواع التمايز 
 ف الر ل والمرأ ا وذلؾ في اطار اعراج المرأ  مف اليسمنن والتسمط وثصار 

 اليوسن.
وقػػد اسػػتعدـ الفهػػر النسػػو  فػػي بداساتػػو لاػػن الثقػػوؽ والمسػػاوا  فػػي أواعػػر 

تثراػػر النسػػوسنأ ثيػػث رفػػض انصػػار الثرهػػن ثػػـ تثػػوؿ الػػا )ثرهػػن ال 0961 ػػاـ 
أالهاؿ القو  والتسمط في الم تمو وفي نياسػن القػرف ال الػراف أصػبل الفهػر النسػو  
سضـ  ددا  مف الذهور واقترح  دد مف المنظراف ليذه الثرهن تنظػسـ برنػامه  مػل 
ونظران ليذه الثرهن مهونن لنفسيا مفاىسـ ومبادئ انطاقا  مف قسميا باسػن تاسػسس 
ثرهن نسوسن  المسػن فيػي   تنتمػي الػا مدرسػن أو تنظػسـ م ػيف بػل تميػزو بتنػوع 
ا يػػديولو ساو والثرهػػاو والفمسػػفاو التػػي اثتضػػنو ىػػذه ا ت اىػػاو مثػػل الفهػػر 
النسو  المارهسيا وا التراكي والميبرالي والفهر المتاثر بات اىاو مػا ب ػد الثداثػن 

مفيػػـو واثػػد وىػػو رفػػض هػػل أالػػهاؿ المسػػما )مػػا ب ػػد النسػػوسنأ لكنيػػا تالػػترؾ فػػي 
 .أ0)الت صم واليسمنن 

وىذا س ني أنو   تو د ثرهن نسوسن واثد  سمهف ل مسو الناالػطاو تبنييػا 
بػػػػػل نسػػػػػوساو تنػػػػػدرج ضػػػػػمف مػػػػػدارس  ديػػػػػد  وتتاػػػػػذ  مػػػػػف الم طسػػػػػاو الثقافسػػػػػن 
وا  تما سػػن المعتمفػػنا وتثػػاوؿ هػػل منيػػا اضػػا   ا سػػبام التػػي أدو الػػا تيمػػسش 

ضػػػػ افيا وهمػػػػور  اسػػػػتراتي ساو لموا ياتيػػػػا وسػػػػاتي مصػػػػطمل ال نوسػػػػن المػػػػرأ  واست
 متمعضا   ف تمؾ الثرهاو النسوسن .
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و مػػا الػػرغـ مػػف أف )سػػسموف د  بوفػػوارأ ىػػي الم سػػس الثقسقػػي لمفيػػـو 
ا عػػتاؼ فػػدف ايرغػػار  بػػذلو مثػػاو و  ػػاد  نزالػػن التمييػػز بػػيف ال نسػػيفا بينمػػا 

ع  ػف ا را  الم اػد  والم ارضػن لمتمييػز ن د )أف أوهميأ تبنػو و يػن نظػر تعتمػ
بػػيف مقػػولتي ال ػػنس وال نوسػػن أفصػػثو  ػػف ذلػػؾ فػػي هتابيػػا )ال ػػنس وال نوسػػن 

اف تثديػػػد مقػػػولتيف منفصػػػمتيف لم ػػػنس وال نوسػػػن سػػػوؼ "والم تمػػػوأا اذا قالػػػوأ 
سفالل ألننا سن د م تم او وثقافاو تقوؿ بفالل هل تصػنيع ثنػالي لم ػنس ثيػث 

ف ىناؾ ثاث مقو و تت م  بال نس وىػي األنوثػن والػذهور  تر  ىذه الم تم او أ
 .أ0)"والعنوثن

وىذا س ني أنو اثت اج قالـ  ما تنوع الثقافاو في تثديد السماو لةنثػا 
والػػػػذهر م تمػػػػدا   مػػػػا أدلػػػػن بيولو سػػػػن وانثروهولو سػػػػن وا تما سػػػػن لتػػػػدثض ا را  

اؿ والنسػا  لسسػوا  مػا تيف السابقن القالمن  ما الثتمسن البيولو سػن مالػير  أف الر ػ
منفصػمتيف والػػدليل أف الم تم ػاو المعتمفػػن ت ػرؼ الػػذهور  واألنوثػن بطػػرؽ معتمفػػن 
ومتنو ػػػن متضػػػاد  أثسانػػػا  والفػػػروؽ المقامػػػن  مػػػا أسػػػاس بيولػػػو ي أو سػػػسهولو ي 

 ب يد   ف الالرون الثقافسن .
ن بنا    ما ما سب  سمهف أف نثػدد  ػد  مفػاىسـ ىػي أف الطبس ػن ا نسػانس

نمػػا بتػػداعل م قػػد  واالػػهاؿ األنظمػػن ا  تما سػػن لسسػػو مثػػدد  بالبيولو سػػا وثػػدىا وا 
بينيماا بيف التالهل البيولو ي والطبس ن وانمان األنظمػن ا  تما سػن بمػا فييػا مػف 

 تطور تقني توصل لو اننساف فيذه ال وامل م ثر  ومتاثر .
لػا هػل مػا ىػو  وم ظـ التثديداو لممصطمل سثيل الا مفيػـو ال نوسػن وا 

ثقافي ولسس الا ما ىو طبس ي عاـ وىو يعتمػع  ػف مفيػـو ال ػنس الػذ  ينطمػ  
ذا هاف مفيـو ال نوسن ثقافسا  ىو ا طا  م نػا لفػرد  أساسا  مف فروقاو بيولو سن وا 
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مػػػػف لػػػػدف الم تمػػػػو ذهػػػػرا  هػػػػاف أو أنثػػػػا وفهػػػػر  النػػػػوع ا  تمػػػػا ي بثسػػػػم ب ػػػػض 
ناثػػا  لكػػف الم تمػػو ىػػو الػػذ  سصػػوغ البػػاثثيف فػػي أف ا الػػعاص يولػػدوف ذهػػورا  وا  

 ممسػػن تالػػهميـ أ  هيػػع سهونػػوف أو دا  ر ػػا   ونسػػا   وهسفسػػاو سػػموهيـ وتفهيػػرىـ 
ووظػػالفيـ ال نسػػسن والبيولو سػػن ىػػي مػػف صػػساغن الم تمػػو وثقافتػػو وىػػذه الم سسػػن 
الت مسمسػػػنا وتتػػػو ىـ م سسػػػاو النالػػػا  المعتمفػػػن مػػػف أسػػػر  ومدرسػػػن وفضػػػا   مػػػل 

الس ومف ثـ فدف دور ىذه الم سساو أنيا ت دله األفراد لمقساـ بما وفضا  تديف... 
 يتماالا مو  نسيـ.

 سرد االنوثة وسرد الذكورة:
سميػػز ادوارد سػػ يد بػػيف األدم الػػذ  تكتبػػو المػػرأ  فسسػػمسو هتابػػن المػػرأ  أو 
األدم النساليا أما األدم الذ  س بر  ف موقػع مثػدد  قالػد  ينبػو مػف الت مػ  

بو أو ت تقػػد صػػاثبتو بانػػو سػػماو عاصػػن بػػاألنثا ور ساىػػا لم ػػالـ بمػػا س تقػػد صػػاث
وموق يا فسو فدنو سسمسو أدبا  أنوثسا  لذا فيو يتثدث في النقد األنثػو  موازاػا  لمكممػن 

أ وممعص القوؿ أف النقد األنثو  قػد سهتبػو ر ػل   أنثػا Feminismا نهميزان )
 .أ0)أما األدم النسالي فيو مف انتاج أنثا تثديدا  

ت د فر ينا وولع مف رالداو ثرهن النقد النسو  ثينما أتيمو ال الـ 
الارهي بانو م تمو ابو  منو المرأ  فسو مف تثقي  طموثاتيا األدبسن والفنسن 

 فضا   ف ثرمانيا ثقافسا  واقتصادسا .
وتسػػػ ل وولػػػع فػػػي هتابيػػػا الرالػػػد )غرفػػػن تعػػػص المػػػر  وثػػػدهأ ازدوا سػػػن 

فػػي الواقػػو سضػػطيد المػػرأ  وسصػػادر و ودىػػا الثسػػاتي فسمػػا الم تمػػو األورهػػي فيػػو 
سثتفػػػا بيػػػا فػػػي متػػػوف النصػػػوص ا دبسػػػن والفنسػػػن )وهػػػذا يبػػػرز الػػػا الو ػػػود هػػػالف 
مرهػػمأ فػػي ثيػػز ا بػػداع ىػػي هػػالف غاسػػن فػػي األىمسػػن أمػػا فػػي الواقػػو ال ممػػي فػػا 
 أىمسػػن لػػو  مػػا انطػػاؽ. الالػػ ر س ػػه بيػػاا ولكنيػػا تكػػاد تكػػوف   و ػػود ليػػا فػػي
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التػػاراس. انيػػا تيػػسمف  مػػا ثيػػواو الممػػوؾ والاػػزا  فػػي الرواسػػاو والمسػػرثساو وىػػي 
في الواقو هانو أمن  أل  صبي أ برىا أبوىا  ما أف تضػو عػاتـ الػزواج منػو فػي 

 .أ0)اصب ياأ
وفػػي هتػػام )الارفػػنأ تالػػير وولػػع مبهػػر   مػػا ثنالسػػن ال ػػنس أو  مالسػػاو 

نيػا قوتػاف اثػداىما ذهوراػن واألعػر  ثنالسن ال نس فيي تالػير الػا أف داعػل هػل م
 .أ2)انثوسن ففي  قل الر ل سسود الر ل وفي  قل المرأ  تسود المرأ   ما الر ل 

وفػػػػي فرنسػػػػا تز مػػػػو ىػػػػذه الثرهػػػػن )سػػػػسموف د  بوفػػػػوارأا اذ و ػػػػدو أف 
هينونػػن المػػرأ    تظيػػر ا  مػػف عػػاؿ الر ػػل وتنبػػو مػػف اتصػػاليا بػػو فتصػػبل المػػرأ  

مػػاد أ يتسػػـ بالسػػمبسن بينمػػا سهػػوف الر ػػل صػػاثم اليسمنػػن ىػػي ا عػػر )موضػػو ا  و 
 .أ3)والسمطن 

وقػػػد هانػػػو ىنػػػاؾ  ػػػد  مسػػػوغاو لبػػػروز ىػػػذا النػػػوع مػػػف النقػػػد فػػػالتيمسش 
سمارس بث  المرأ  بوصفيا تاب ن لمر ل في مناثي الثسػا  هافػن فضػا   ػف الػدور 

ال وامػػػػل  الثػػػػانو  ليػػػػا فػػػػي الم ػػػػا و السساسػػػػسنا ا قتصػػػػادسن ا ال المسػػػػن هػػػػل ىػػػػذه
فرضػػو نو ػػا  مػػف ال اقػػن بػػيف الػػذهر وا نثػػا تتثػػدد بمو بػػو سػػماتيا الناب ػػن مػػف 
طبس ن وض يا فالثقافن بالهل  ػاـ ىػي )ثقافػن الػذهر األم أ  ثقافػن تتمرهػز  مػا 
المذهر الذ  سثهمياا ولذلؾ فيي تنتظـ بطراقن تييئ ىسمنػن الر ػل ودونسػن المػرأ  

نػػػػػن قػػػػػد أفضػػػػػو بػػػػػاألنثا الػػػػػا تبنػػػػػي ىػػػػػذه فػػػػػي هافػػػػػن منػػػػػاثي الثسػػػػػا  وىػػػػػذه اليسم
ا يديولو سػػن وأصػػبثو ت سػػدىا فػػي ثساتيػػا وفهرىػػا ثتػػا اصػػبثو هالر ػػل تػػر  

 .أ4)دونيتو نفسيا هبدييسن مطمقنأ

                                                 
 .90غرفن تعص المر  وثدهأ ص أ0)
 .50ص غرفن فر ينسا وولعأ دراسن في هتابن النسا أ أ2)
 .223ينظر أ دليل الناقد األدبيأ  أ3)
 المصدر نفسو . أ4)
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وتقسػػػـ الممارسػػػػن النقدسػػػػن النسػػػالسن بت ػػػػدد و يػػػػاو النظػػػر وتبنػػػػي مفػػػػاىسـ 
ثيػػػزاو معتمفػػػن فػػػال نس النػػػو ي ذهػػػر هػػػاف أـ أنثػػػا )ىػػػو بنسػػػن ثقافسػػػن أنت تيػػػا الت

الذهوراػػػػن السػػػػالد  فػػػػي الثقافػػػػن الارهسػػػػن ثتػػػػا يتسػػػػـ المػػػػذهر باني ابسػػػػن وال قانسػػػػن 
وانبداع بينما تتصع األنثا بالسمبسن والرضوخ وا رتباؾ والتػردد وال اطفسػن واتبػاع 

 .أ0)ال رؼ والتقميدأ
ذا ما تصفثنا تاراس البالران قبل ظيػور األدسػاف ونالػو  األسػر  وعاصػن  وا 

ولا مف ثسا  اننساف الطبس سن ولـ تكػف ال مػـو والفمسػفاو قػد ظيػرو في الفتر  األ
هػػاف الػػذهر واألنثػػا  مػػا طبس تيمػػا وهػػاف لكػػل منيمػػا قسمتيمػػا الناب ػػن مػػف طبس تػػو 
أو تكوانو البيولو ي وىذا الم تمو البدالي أدرؾ أف األنثا بالطبس ػن أصػل الثسػا  

الفهػػػر  فػػػي تمػػػؾ ال يػػػود أف وىػػػي مهونػػػن مػػػف قػػػدرتيا فػػػي و د  الثسػػػا  وقػػػد سػػػادو 
ا لين أنثا وانيا  لين انعصام والعضر  والعير فا تبروىا أكثر قدر  مف الػذهر 

ـ   . لػػػذلؾ فقػػػد )ثاولػػػو اقامػػػن نػػػوع مػػػف ال دالػػػن ا  تما سػػػن أ2)أ مػػػا قسمػػػن  ومػػػف ثػػػ
وثاولػػػو بسػػػبم التضػػػاد بػػػيف الػػػذهر واألنثػػػا أف تقمػػػم بنسػػػن التضػػػاد لكػػػي تصػػػبل 

 .أ3)األنثا أصا أ
نثف   نذىم الا   ل المرأ  هالنا  مت السا  ألف المسالن ستصبل مقموبػن و 

وسمارس القير ذاتو بث  الر ل وهدؿ أف تكوف المرأ   عر تكوف أنا مت السنا لكننا 
نبثػػث  ػػف المػػرأ  اننسػػاف والتػػي ينظػػر الػػا هينونتيػػا باػػض النظػػر  ػػف  نسػػياا 

ي قػػد انطمقػػو مػػف األنثػػاا وثػػيف بثثػػو د  بوفػػوار  ػػف مػػا سميػػز ىوسػػن المػػرأ  فيػػ
انتيو بالمرأ  اننساف التي تقترف فييا الطبس ن اننسانسن بالطبس ن النسالسن "ولكنيا 

                                                 
 المصدر نفسو . أ0)
 .054ينظر أ األنثا ىي األصلا دراساو  ف المرأ  والر ل في الم تمو ال رهيا ص أ2)
 .87دليل الناقد األدبيا ص أ3)
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وذلػػؾ س هػػس النظراػػن النسػػوسن التػػي تنطمػػ  مػػف اننسػػاف )األنثػػاأ ههػػالف  ػػوىر  
 . أ0)"مت اؿ  ما الذهر في نظر  نسوسن تمرهزان مضاد 

ي تسػػرد بيػػا األنثػػا و ػػدنا أف هػػل سػػرد وغػدا ت اوزنػػا ذلػػؾ الػػا الكسفسػػن التػػ
ىو بالضػرور  سػرد لتعػر انطاقػا  مػف فهػر  ا عراػن التػي تقتضػي بػدورىا صػرا ا  
بػػيف انسػػاف و عػػر  مػػا الػػرغـ مػػف ا عػػتاؼ بػػيف سػػرد األنثػػا فػػي الرواسػػن ال رهسػػن 
وسردىا في الرواسن الارهسػن لكػف نقػان التالػابو أكثػر مػف نقػان ا عػتاؼ التػي مػف 

ثضػػػػورىا بسػػػػبم اعػػػػتاؼ المػػػػوروث الثقػػػػافي والماػػػػن وطبس ػػػػن ال اقػػػػاو  الوا ػػػػم
 ا  تما سن.

ومػػػف نقػػػان التالػػػابو )أف البػػػوح وا ناػػػاؽ  مػػػا الػػػذاو ظػػػاىر   مسػػػن فػػػي 
الرواسن النسالسن التي تثسػف انصػاا  لم سػد والػذاو وتػتقف ا تمػاد )الر سػنأ ر سػن 

نبو اتيػػػػا فػػػػي الثمػػػػـ لػػػػذاو و العػػػػارج مػػػػف عػػػػاؿ الػػػػداعلا باسػػػػتثمار اسػػػػتفياماو ا
. تبقا م يا  ممسن السرد أالبو بالنوازع والرغباو واليوا س . ت  ػل نػص والسقظن

المػػرأ  مفتوثػػا   مػػا الػػداعل مسػػتارقا  فسػػو فػػي التفػػاؼ ثمزونػػي مقتصػػرا   مػػا طاقػػن 
 .أ2)الذاو التعييمسن ي طرىا ال سد في  ممسن البنا أ

سػػن المػػرأ  فػػي السػػرد الروالػػي والمػػرأ  والماػػن هسانػػاف   ينفصػػاف وتكمػػف أىم
مف عاؿ ما تضفسو مف قسمن  مالسن ثقسقسن وذلؾ باسػتس ابيا وثسػف تمثػل السػرد 

ا لػذا سصػبل ىنالػؾ أ3)ليا بدمهاننا أف )ن د المان  سدا  أنثوسا  وأف ن ػد ال سػد لاػنأ
تداعل بيف السرد الروالي والمرأ  والمان السردسن التي ظير ا ىتماـ بيا مػ عرا  فػي 
بداساو القرف ال الراف ب د انثسار الماػن الالػ ران أو لاػن المػتف واصػبثو الرواسػن 

اف الرواسػػن ال رهسػػن الم اصػػر  وىػػي تالػػتد وتنمػػو ىػػذا النمػػو "فػػي عػػط مػػواز لمالػػ ر 
                                                 

 .2110 ميل قاسـأ المعتمع والم تمعا منالوراو ا فا بيرووا  أ0)
 .9د وغواسن المانأ قرا   في ثرهن السرد األنثو  وت رهن الم ناا صسرد ال س أ2)
ا 55ينظر أ ال اقن الثمسمن بيف الرواسن وال سد الانتاؿ الػواؼأ الرواسػنا ال سػد مواقػعا ع أ3)

 .27 -03ا ص0988صيع 
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تتثمػل مسػ ولسن ثضػاران هبيػػر   -المتسػارع وتعطػو عطػواو واسػ ن نثػػو ال المسػن
ا  والرواسػػن  مػػا و ػػو العصػػوص ت ػػاه قضػػسن المػػرأ  ال رهسػػن ذلػػؾ أف األديػػم  مومػػ

ىما األداتاف الثضاراتاف األكثػر تػاثيرا  فػي  قػوؿ النػاس وتو سػو أفهػارىـ وتالػهيل 
 .أ0)"راييـ ال اـ

وصػػارو المػػرأ  مػػف أىػػـ ا الػػهالساو فػػي الرواسػػن و نصػػرا   مالسػػا  فػػي لاػػن 
تيػػػا   السػػػرد ومثرهػػػا  لبنػػػا السػػػرد ابتػػػدا   بال نػػػاواف التػػػي تمثميػػػا أكثػػػر الرواسػػػاو وان

بػػالفقراو األعيػػر  فػػي المػػتف سػػوا  أكانػػو ىػػذه المػػرأ  ثاضػػر  فتالػػهل الماػػن السػػردسن 
 بر تفا ل الرواسن مو المػرأ  بوصػفيا بطمػن أـ العصػسن أو صػوتا  س بػر  ػف ذاتػو 
نسػانا  لػو طبس ػن  في منظور لر سن ال الـا وهسانا  فا ا  فػي بنػا  العصػسن ا عػر وا 

اقضػػػاو وثقافػػػن ماػػػاير  لمػػػا ىػػػو سػػػالد وطبقػػػن  نوسػػػسن الثسػػػا  الواق سػػػن المميلػػػن بالتن
 ورمزا  الا ما   ثصر لو مف التنو او والتالهاو الد لسن  بر المان.

قػػد سهػػوف تموضػػو المػػرأ  ومػػا تمثمػػو مػػف ثػػم ونمػػا  و ػػنس مثػػورا  ميمػػا  
ورلسسػػػػسا  ومػػػػف عػػػػاؿ واقػػػػو الرواسػػػػن ال رهسػػػػن الم اصػػػػر اف انضػػػػافاو اننسػػػػانسن 

ضػػفيو الػػا تموضػػو المػػرأ  ال رهسػػن فػػي الم تمػػو ال رهػػي الم اصػػر الثقسقسػػن التػػي أ
هانو اضافاو مثػدود ا ب ػد اسػقان هػل الرواسػاو ال رهسػن التػي اتعػذو مػف المػرأ  

 .أ2)موضو ا  م انسا  أو ثمسن مف ثمي م ظـ الرواساو ال رهسن
ذا هانػػػو الرواسػػػاو النسػػػوسن قػػػد اعتصػػػو بقضػػػسن المػػػرأ  فػػػدف الرواسػػػاو  وا 

ـ تيمل ىذا ال انم وا تبرتػو مػف األىمسػن فتت سػد  بػر الرواسػن تثػو و الذهوران ل
المػػػرأ  الػػػا رمػػػوز لػػػةرض والقضػػػسن والالػػػ م فرواسػػػاو  بػػػرا ابػػػراىسـ  بػػػرا تناولػػػو 
ال اقػػػن ال نسػػػسن بػػػيف الر ػػػل والمػػػرأ  وقػػػدمو رواسػػػاو )ثبيبػػػيأ امػػػرأ  غالبػػػن  ػػػف 

هاف يوظع ما يرمز الػا الواقوا لكنيا ثاضر  في الذاكر  والمهاف وغساف هنفاني 

                                                 
 .439مدار الصثرا أ ص أ0)
 .439ينظر أ مدار الصثرا أ ص أ2)
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المرأ  الواق سػن فػي هػل رواساتػو و مسػو فقػد تالػهمو الماػن السػردسن فػي الرواسػن بػدبراز 
 .أ0)التوااله بيف المرأ  والمان  بر السرد 

غير أننا   نافل المسػاثن الماوسػن المعصصػن لممػرأ  فػي الرواسػن النسػوسن 
ار ػػو ذلػػؾ فػػي هػػوف والتػػي تعتمػػع  ػػف تمػػؾ المعصصػػن فػػي الرواسػػن الذهوراػػن. و 

المػػػرأ  تكتػػػم  ػػػف ذاتيػػػا فتبػػػرز قضػػػيتيا النسػػػوسن مػػػف عػػػاؿ ال اقػػػن بػػػيف الػػػذاتي 
والموضػػو ي فػػي ثػػيف أف الر ػػل فػػي الرواسػػن الذهوراػػن يتنػػاوؿ المػػرأ  هاثػػد ىمػػـو 

 .أ2)البطل الذهور  الثامل ليمـو الواقو 
أ  الساو فػي الم تمػو ال رهػي وفػي قطا ػاو هثيػر  تلذا ن د أف المرأ  قد 

أصبثو اليلا  ما مثميا في ذلؾ مثل قطو األثاث وقد صور ذلؾ رواليوف هثيػروف 
ثباطيػا فػي الم تمػو ال رهػي واسػتام ثقوقيػا اننسػانسن  بل يبدو اف قيػر المػرأ  وا 
لـ س د هافسا  بل اف ب ػض قطا ػاو م تم اتنػا ال رهسػن تثمميػا تب ػن اثبػان الر ػل 

رواسػاو هثػر أسضػا  ومنيػا موسػـ الي ػر  وسمم الم تمو لثقوقو وىذا مػا ن ػده فػي 
الػػا الالػػماؿ لمطيػػم صػػالل وفػػي رواسػػاو  بػػد الػػرثمف منيػػع ونسػػتطسو أف نتمثػػل 
لنموذج مف ىػذه الرواسػاو وىػي رواسػن مػدف الممػلا اذ تالػهل المػرأ  دورا  بػارزا  فييػا 
وسصػػور  بػػد الػػرثمف منيػػع المػػرأ  الالػػرقسن بػػادؽ تفاصػػيميا فػػي الثسػػا  بػػل يتثػػدث 

همػػا ميمػػا    تالػػارؾ فػػي الثسػػا  "فػػي م تم اتنػػا تثديػػدا  أنيػػا مػػا تػػزاؿ   ػػف دورىػػا
 .أ3)"ال المن ا  قمسا  

فػػػالمرأ  فػػػي الم تم ػػػاو ال رهسػػػن وفػػػي الم تم ػػػاو العمي سػػػن تثديػػػدا  همػػػا 
بنػػػاو السػػػمطاف المػػػواتي   سسػػػتط ف الوصػػػوؿ الػػػا "سصػػػورىا  بػػػد الػػػرثمف منيػػػع 

السػػػػور ا  مػػػػف ال يػػػػن الارهسػػػػن ومػػػػو  م مسػػػػو أو ثتػػػػا ا قتػػػػرام منػػػػو و  ساػػػػادرف 

                                                 
 .412في الرواسن ال رهسن الفمسطينسنأ ص ينظر أ المرأ  و اقتيا با عر أ0)
 .413المصدر نفسو أ ص أ2)
 .201الدسمقراطسن أو  .... الدسمقراطسن دالما أ ص أ3)
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البنػػاو "ا لكػػف أ2)"هػػانوا أقػػرم الػػا القسػػو  والتكبػػر". فػػي ثػػيف الػػذهور أ0)"المرهسػػاو
 .أ3)"هف اليلا   عر

ففػػي رواسػػن بادسػػن الظممػػاو سثتفػػي النػػاس بػػو د  )الػػذهرأ وفػػي مقابػػل ىػػذا 
 .أ4)"اثتفاؿ ب د أف يتزوج وا يلو الولد األوؿ سقاـ لو"الرفض لمنسا  سقّدـ الذهر 

لمػا رأ  ابنػو راكضػا  نثػوه " أ5)يرو   بد الرثمف منيع  ف مت م اليذاؿ
ا وسالير أ6)"وقد امتة و يو بالفرح فقد ادرؾ أف زو تو وض و وأنو  ا  ولد ذهر

 بد الرثمف منيع الا اثػد  الالعصػساو فػي مػدف الممػل لت بػر  ػف تمػؾ النظػر  
 .أ7)"ا مرا مثل المي سثصد ىواالمي س تمد  م"وىو صبثي المثمم ي سقوؿأ 

تصبل المرأ  تب ا  ليذه الر سن ض سفن وموق يا موقو وضسو وسستطسو 
قد أبقا المرأ  ال رهسن داعل "القارئ ليذه الرواسن أف ساثن  بد الرثمف منيع 

بيتيا ولـ سستطو أف يعر يا مف بيتيا ىذه المر    ألنو يراد ليا ذلؾ ولكف 
 .أ8)"وسن التي قدميا لنا ىي التي فرضو  مسو ىذا الم مسطبس ن الرواسن الصثرا

 .أ8)"الم مس

                                                 
 .094بادسن الظمماوأ ص أ0)
 المصدر نفسو . أ2)
 المصدر نفسو . أ3)
 .096المصدر نفسو ا ص أ4)
 اثد  العصساو ال ز  األوؿ في مدف الممل. أ5)
 .21التسو أ ص أ6)
 .304األعدودأ ص أ7)
 .456مدار الصثرا أ ص أ8)
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وسستثضر  بد الرثمف منيع ىذا الوضو المرضي لممرأ  ال رهسن في 
المرأ  قرابن و زاز  بمقدار طا تيا "الم تمو ال رهي فيذا السمطاف عرابط سقوؿ 

 .أ0)"وامتثاليا
في الم تمو لذلؾ فو ودىا مرىوف بطا تيا وامتثاليا وسثدد بذلؾ موق يا 

ال رهي في مراثل مثدد  بصدؽ وأمانػن فػالمرأ  غيػر مرغػوم بيػا والمطمػوم منيػا 
أف تبقا ض سفن وعاضػ ن ت تمػد دالمػا   مػا الر ػل فسثمييػا وس ػرؼ مػا ي ػم أف 
تف ل وما ي ػم أف   تف ػل وىػذا سهالػع  ػف سػيلاو ىػذه النظػر  الػا المػرأ  و ػف 

الػرثمف منيػع ىػذه المواقػع لكنيػا  مردودىا السمبي  ما الم تمػو قػد يػرفض  بػد
ثقسقن   سستطسو الاا ىاأ تبدو واضثن في هػل المسػالل النسػالسن فػي النظػر  الػا 
المػرأ  فابطػػاؿ الػزواج ىػػـ السػاطيف واألمػػرا  والباالػواو والبهػػواو وضػثاسا الػػزواج 

 ما سبيل المثاؿ استمراران قوتػو  "عرابط"والطاؽ م ا  ىف النسا  ي هد السمطاف 
مثظساتػػو و واراػػو ". ومػػف عػػاؿ أ2)"ف عػػاؿ الزا ػػاو المتاثقػػن التػػي س قػػدىامػػ"

. لقػػػد اعػػتمط  مسػػػو أ3)"الكثيػػراو المػػواتي يػػػزداد  ػػددىف فػػػي تصػػوره وأمػػػاكف و ػػوده
تاىو  مسوا ما س رؼ ثرامو مف ثراـ غيػرها "األمر في مرثمن مف مراثل ثهمو 

نػاو أو دها سقػص وسمالػي وهل ليمنا مػف بػد و ـز زواج  ديػدا بنػو بهػرا ب مػر ب
 .أ4)"وىاتو غيرىا

لػػـ المػػس فػػي مػػوازا  الػػزواج و ػػود الطػػاؽ فػػي مػػدف الممػػلا قػػد سهػػوف مػػرد 
ذلؾ الا أف السمطاف أو األميػر أو أ  ر ػل  عػر غيػر مضػطر لمطػاؽ أو ثتػا 
ان اف  نو قد ييمل الاف المرأ  المرفوضن فتصػبل رقمػا  زالػدا  فػي قصػره وسمهػف 

ف  مػـ أثػد بػذلؾ فالنسػا  هػـ   ينظػر الػييف ا  لممت ػن ال سػدسن لو أف سطمقيػا دو 
                                                 

 .288تقاسسـ الميل والنيارأ  أ0)
 .008بادسن الظمماوأ ص أ2)
 المصدر نفسو . أ3)
 .065المصدر نفسو ا ص أ4)
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فقط و  سقػسـ الر ػل  نػدما يت امػل مػو المػرأ  أىمسػن لكرامتيػا أو لكسانيػا اننسػانيا 
اف "انو تكدسس لمنسا  في سبيل االباع رغباو مراضن وهما سقوؿ الاكر النابمسػي 

دف الممػػل نسػػا  لػػسس ليػػف القػػارئ سالػػ ر بمموثػػن فػػي لسػػانو وىػػو سقػػرأ النسػػا  فػػي مػػ
 .أ0)"وظسفن في الثسا ا غير رفو أر ميف لمنهاح أو الو د 

فا دور فا ل وم ثر لممرأ  وهاف القارئ ينظر الا ى    النسا  مف ورا  
ث ػػام سسػػم يف وىػػف يػػتكممفا أو يتثػػرهفا ولكنػػو   سالػػاىدىف وىػػذا ىػػو موقػػو 

 .أ2)المرأ أ
و المػػػرأ  لػػػسس فػػػي روايتػػػو يبػػػدو أف  بػػػد الػػػرثمف منيػػػع قػػػد  مػػػس وضػػػ

فثسم بل في م تم اتنا ال رهسنا اذ تصور م تم نا ذهوراا  ين ػدـ فسػو دور المػرأ  
 .أ3)في الثسا  ال امن )فهيع بالم تمو الصثراو  الذ  ين دـ ان داما  تاما أ

اف  الثراػػاو والثقػػوؽ أل  انسػػاف لػػف تسػػتردىا المػػرأ  ا  فػػي ظػػل م تمػػو 
ـ الطبقسػػػن و مػػػا المػػػرأ  ال رهسػػػن أف تػػػدرؾ أف قضػػػسن ن ػػػل مػػػف الػػػتعمص مػػػف الػػػنظ

تثرار النسا  ال رهساو لسسو قضسن اسامسن ولسسو قضػسن ثراػن  نسػسن ولسسػو 
 ػػدا  لمر ػػل ولسسػػو ضػػد التقاليػػد الالػػرقسنا ولكنيػػا قضػػسن سساسػػسن اقتصػػادسن وىػػي 
ضػػػػػد األنظمػػػػػن ا سػػػػػت ماران داعػػػػػل المنظمػػػػػن ال رهسػػػػػن وىػػػػػي ضػػػػػد  مسػػػػػو القيػػػػػود 

ؿ ا قتصػػاد  وال نسػػي وا  تمػػػا ي والثقػػافي وا عاقػػي التػػي تمػػػارس وا سػػتاا
 .أ4)بثقيا

أف المػػػرأ   فػػػي عانػػػاو األـ والزو ػػػن والثبيبػػػن "وتػػػر  سػػػسموف د  بوفػػػوار 
نما ثراتيا وهرامتيػا س نػي   ػل  دوف أف ساعذ ب يف ا  تبار لسس فقط س ادتيا وا 

سا  مقابل الر ل الكػالف المت ػوىر المرأ  هالنا  غير  وىر ا غير فا ل دونسا  وامتثال
                                                 

 .457مدار الصثرا أ ص أ0)
 المصدر نفسو . أ2)
 .458المصدر نفسو ا ص أ3)
 .836 -833ل رهيأ صينظر أ دراساو  ف المرأ  والر ل في الم تمو ا أ4)
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المت ػػالي فػػالمرأ  ىػػي ا عػػر مقابػػل الػػذاو )الر ػػلأ فػػي ثالػػن صػػرا سن بػػيف الػػذاو 
 .أ0)"والذاو األعر  التي تس ا الا مصادر  غيران ا عر

في الوقو الذ  قط و فسو الكتابن النسوسن الارهسن الػوطا  طػوسا   مػا يػد 
د  بوفػػوار هانػػو الكتابػػن النسػػوسن ال رهسػػن  هػػاتبتيف امثػػاؿ فير ينسػػا وولػػع وسػػسموف 

 معتمفن  دا  .
وقد أكدو التنظيراو لمكتابن النسوسن  ما و ود فرؽ بػيف الكتابػن النسػوسن 
والكتابػػن الذهوراػػن س ػػود ىػػذا الفػػرؽ هػػوف النسػػا  ضػػثاسا فهراػػن و اطفسػػن و سػػدسن 

فسمػا ب ػد أف لمر اؿ مما نمط تالهيل صورىـ في الكتابن الذهوران وىػذا دفػو المػرأ  
تنالئ لان عاصن بيا ردا   ما الكتابن الذهوران ونظرىا الا هتابػن المػرأ  با تبارىػا 
الكتابن األنثوسن ىو اثتفاليا بتثقي  نػوع مػف ال دالػن األنثوسػن فػي ال ػنس والتفهيػر 

 .أ2)والوظالع 
  أغرا  في ال الـ ين ل في انز قي  ف ذاتي الا ا بتذاؿ ا لػسس عوفػا  "
أصير موضو سعرانا ولكف ا ف ذلػؾ سفسػد  مػي قػدرتي  مػا ا سػتمتاع  مف أف
 .أ3)"بذاتي

تػػػػوزع هافػػػػن الم تم ػػػػاو وظالفيػػػػا تب ػػػػا  لم ػػػػنسا اذ أف ال ػػػػنس هاسػػػػاس 
لمتنظػػػسـ ا  تمػػػا ي فػػػي مراثػػػل تطػػػور الم تم ػػػاو البالػػػران بػػػد ا  مػػػف م تم ػػػاو 

ي الاػػػرما لكػػػف الصػػػيد وال مػػػو )الكونػػػف فػػػي افراقسػػػاأ وانتيػػػا  بػػػاألمـ الصػػػنا سن فػػػ
و ين ا عتاؼ تنثصر في الوظالع واألىمسن ا  تما سػن لم ػنس وفػي مفيومػو 
والتبايف ال نسي النا ـ  نو وذلؾ ضمف بيلن ثضػاران مثػدد  ففػي ال ػالـ ال رهػي 
ذ  السمن األبوسن سظير التبايف  مسا  في انزوا  النسا  وعمػودىف الػا المنػازؿ فػي 

                                                 
 .002مدعل في نظران النقد الثقافي المقارفأ ص أ0)
 .246ينظر أ المرأ  و اقتيا با عر في الرواسن ال رهسن الفمسطينسن أ  أ2)
 .08السباثن في بثير  الالسطافأ ص أ3)
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متكاممػػن  ػػف دور المػػرأ  ومهانتيػػا مػػف عػػاؿ  ثػػيف أف انسػػاـ قػػد أ طػػا صػػور 
القػػر ف  والثػػديث تتػػر ـ الػػا  ػػرؼ ا تمػػا ي وعمقػػي وتالػػرا ي سممػػي  مييػػا نو ػػا  

 .أ0)مف الثقوؽ والوا باو أسا  هاف دورىا 
وقػػد ذىػػم ا ت ػػاه ا مراهػػي/ األنهميػػز  الػػا التمييػػز بػػيف ال ػػنس والنػػوع 

ع )األنوثػػػنأ تصػػػور ا تمػػػا ي با تبػػػار ال ػػػنس مسػػػالن )بيولو سػػػنأ فػػػي ثػػػيف النػػػو 
واػػذىم تسػػار التثميػػل النفسػػي الػػا الػػرهط بػػيف ال ػػنس واليوسػػن القالمػػن  مػػا النػػوع 
وتالير سار   امبػل الػا وضػو تصػور األنوثسػن بوصػفيا نو ػا  مػف الكتابػن النسػوسن 
والتػػػػي ظيػػػػرو مػػػػف عػػػػاؿ ناقػػػػداو فرنسػػػػساو م اصػػػػراو مثػػػػل )اي ػػػػار  بسسسػػػػوأ 

   الناقػػػػػداو أف مفػػػػػاىسـ الػػػػػذهور  واألنوثػػػػػن ىػػػػػي فاأ وا تبػػػػػر ىػػػػػ  سو) ولسػػػػػا هراسػػػػػت
 .أ2)موضو او تعص الذاو ظيرو ل وامل ا تما سن فقط 

وتػػذىم بروفسػػور  الطػػم روث بميػػر الػػا أف التمييػػزاو ال نسػػسن الطبس سػػن 
أصبثو  ز ا  مف ايدلو سن تصػبل ذرا ػن تبػرر القوا ػد وا  ػراؼ المسػتي نن مػف 

. تقػػوؿ أ3)ثسػػي  اقػػن امتسػػاز بػػيف طػػرفيف قبػػل مػػف سثيػػد  نيػػا لسصػػبل الفػػارؽ ال
هـ نست سض بالالم ن  ف ضو  الالمس المثـر  مينا نثػف سػهاف "غاد  السمافأ 

 .أ4)"هيوؼ المثرماو
اذف فيوسن األنثا أو الذهر تتثدد مػف عػاؿ المثػسط ا  تمػا ي فطراقػن 
ر التو سو لمطفل في مراثمو األولا ىي البا ث في تكوف العصسن األنثػا أو الػذه

عػػرج سػػتولر مػػف أبثاثػػو بانػػو ثتػػا البنػػو "وقػػد أكػػد ذلػػؾ ال ديػػد مػػف البػػاثثيف فقػػد 
                                                 

ي الدراساو ا  تما سن  ف المرأ  في ال الـ ال رهيأ نثو اطار  مػل نظػر  لدراسػن المػرأ  فػ أ0)
 .223ال الـ ال رهيا أمل رساـا ص

ا  ػػف مػػدعل فػػي نظراػػن لدراسػػن 223ينظػػر أ سػػار   امبػػلأ النسػػوسن ومػػا ب ػػد النسػػوسنا ص أ2)
 . بتصرؼ.021 -009المرأ  في المقارفأ ص

 .87 -86ينظر أ دليل النقاد األدبيأ ص أ3)
 .34السباثن في بثير  الالسطافأ ص أ4)
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التي لسسو أنثا بيولو سا وتسما )الم ادؿأ بيولو سا ىذه البنو تنالػا وتكػد هػامرأ  
 .أ0)"اذا  وممو هامرأ  بواسطن أىميا ولـ يتالهؾ أثد مف نوع  نسيا

ار  ال رهسػػػن انسػػػامسن اف  فيػػػـ التبػػػايف ال نسػػػي لمهانػػػن المػػػرأ  فػػػي الثضػػػ
فالمرهزاػػن القضػػيبسن   تكتفػػي بسساسػػن "مػػرتبط بفيػػـ مهانػػن المػػرأ  فػػي أ  م تمػػو 

واقػػػو ا  سػػػاد الذهوراػػػن واألنوثسػػػن.... بػػػل انيػػػا تنالػػػر رايتيػػػا  مػػػا هػػػل األنالػػػطن 
أكػػع  ػػف التفهيػػر ". أ2)"العسالػػن والنظراػػن .... وعمػػ  أسػػاطير ا عػػتاؼ ال نسػػي

عاصػن تطػل فػي ثمقػي ... أالػ ر أننػي هنػو دالمػا  امػرأ  في الماضيا لكف لذ ػن 
تثػػاوؿ أف تػػدؽ وتػػدا  فػػي مو ػػن  ثهاسػػن  مػػر  هميػػا فػػي سػػطر ىػػيأ مثاولػػن دؽ 

 .أ3)"أوتاد في األمواج
فبالنسػػػبن لفيػػػـ الم تمػػػو وثضػػػارتو ترتكػػػز و يػػػن النظػػػر الػػػا فرضػػػسن أف 

بػػػػيف  المرهزاػػػػن فػػػػي دراسػػػػن أ  ثضػػػػار  ينثصػػػػر فػػػػي األ ػػػػراؼ والقػػػػوانيف السػػػػالد 
الر اؿ وعاصن أوللؾ الػذ  يتثهمػوف بالم ػا و السساسػسن وا قتصػادسن فػي ثػيف 
تنػدر تمػؾ ا ثقسػاو لممػػرأ  فػي الم ػاؿ السساسػي وا  تمػػا ي فتكػوف ميمالػن ومػػف 

ـ   ينظػػػر الييػػػا فػػػي  ػػػدـ اثتاليػػػا لمهػػػاف مناسػػػم فػػػي منظػػػور أوسػػػو الػػػذ  يػػػر   ثػػػ
 .أ4)اـ الالامل مساوا  الر ل والمرأ  مف ثيث الوظالع ضمف النظ

تقػػوؿ غػػاد  السػػماف فػػي  ػػز  مػػف تػػدا ساو ذاتيػػا فػػي هتابيػػا )السػػباثن فػػي 
مستثيل مد  سػر. مسػتثيل الثػوار. مسػتثيل ال نػاؽ. مسػتثيل "بثير  الالسطافأ 

. وثػػػيف نصػػػاي الػػػا نػػػص غػػػاد  السػػػماف نالػػػ ر أ5)"ال ػػػنس. مسػػػتثيل ا لتصػػػاؽ
ر  ػدار الصػمو بتمردىػا برغبن في  سدىا لمتاير ولكف الا أيف فتثػاوؿ أف تكسػ

                                                 
 .099 -098م تمو ال رهيأ صدراساو  ف المرأ  والر ل في ال أ0)
 .33التذهير والتانيث )ال ندرأأ ص أ2)
 .35السباثن في بثير  الالسطافأ ص أ3)
 .224الدراساو ا  تما سن  ف المرأ  في ال الـ ال رهيأ ص أ4)
 .34السباثن في بثير  الالسطافأ ص أ5)
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وثورتيػػػا  مػػػا الكثيػػػر مػػػف القيػػػود وال والػػػ  ا  تما سػػػن وتستثضػػػر الكاتبػػػن  بػػػر 
 دلسن الكاـ/ الصمو مثاولن هسر الصمو بر و يػا الػا  الميػا )المونولػو يأ 
المتعيػػػل فػػػي  دلسػػػن )الارهػػػن/ الػػػوطفأ انػػػي وثيػػػد  وثيػػػد . هاىمػػػا ود  ورقيػػػ  

 مػػػي مػػػف ت رهتػػػي األولػػػا مػػػو الارهػػػن  سثػػػاوؿ مػػػد  سػػػر الػػػا  ػػػالمي. يعالػػػساف
الامتناىسػن.   س رفػوف أف أمػي أسػػميا )الارهػنأ وأبػي أسػػمو )التالػردأ وأنػي ولػػدو 

 .أ0)" ما ندفن ثمه ذابو تثتي قبل أف أت مـ المالي 
يبػػػدو أف الكاتبػػػن تتثػػػرؾ فػػػي ثنالسػػػن )الواقػػػو/ المتعيػػػلأ فتاعػػػذ مػػػف الواقػػػو 

الارهػػػن وتػػػدفو بيمػػػا الػػػا  الميػػػا فتمػػػزج الثسػػػي الػػػثمه وتاعػػػذ مػػػف الواقػػػو المتعيػػػل 
الواق ي بالعسالي وال اطفي فمـ س د موض يا الثهالي ىو مثور السػرد بػل اصػبل 

 ال الـ قابا  لمسرد بهل مو وداتو وأالهالو.
وثيػػث تتثػػدث  ػػف نفسػػيا تصػػبل أنػػا األنثػػا ىنػػا م ػػا   رثبػػا  لتػػدا ساو 

ي رواسػن غػاد  السػماف وبالػهل الذاو بمظيرايػا الػوا ي والاوا ػي وىػذا مػا ن ػده فػ
بدأو أ ي أننػي سػمهنا ولكنػي "متواتر وعاصن ثيف تدعل غرفن ال ممساو معدر  

مقيد  الا الكر  األرضسن وأراد أف أنطم  منيػا وأف سفػؾ أسػر  أل ػود الػا البثػرا 
أسبل في البثر الواسو الثنوف ولـ سهف البثر في عاطر  زرقن أو أموا ا ... فسو 

 .أ2)"ان التي قضيو  مر  أبثث  نياوثده أ د الثر 
 ػػػػا و لتكػػػػوف ىػػػػي الم لػػػػع وىػػػػي "اف  غػػػػاد  السػػػػماف ثينمػػػػا تكتػػػػم ىنػػػػا 

ذا مػػا هتبػػو المػػرأ   ػػف المػػرأ ا فػػدف صػػوو  الموضػػوع وىػػي الػػذاو وىػػي ا عػػر وا 
ال ػػػنس النسػػػػو  ىػػػػو الػػػػذ  يػػػتكمـا مػػػػف ثيػػػػث أف الكتابػػػػن لسسػػػو ذاتػػػػا  تميػػػػل الػػػػا 

لػػا نو يػػا البالػػر  والػػذاو ىنػػا ىػػي ذاو فرديتيػػاا ولكنيػػا ذاو تميػػل الػػا  نسػػ يا وا 
)أنثوسػػػنأ تثػػػوؿ نفسػػػيا الػػػا موضػػػوع وتثػػػوؿ ثمميػػػا الػػػا نػػػص مهتػػػوما وت  ػػػل 

                                                 
 .34المصدر نفسو أ ص أ0)
 .41الساثبن في بثير  الالسطاف ا ص أ2)
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. مػػػف عػػػاؿ مػػػا سػػػب  ن ػػػد أف السػػػارد  تالػػػعص  بػػػر المونولػػػوج أ0)"هابوسػػػيا لاػػػن
تالػػعص األثػػداث التعيمسػػن مػػف عػػاؿ تمظيػػراو المنظػػور السػػرد  ثيػػث س تبػػر "

لولػػاـ وا نسػػ اـ مػػو الواقػػو العػػار ي وصػػرعن اثت ػػاج المونػػوله دلػػسا   مػػا  ػػدـ ا
معنوقػػن فػػػي و يػػو ومػػػف ىنػػا نػػػدرؾ أف سػػرد المػػػرأ  مػػو ذاتيػػػا س ػػود الػػػا مناعػػػاو 

 .أ2)"التيمسش وا ستام الذ   انو منيا
اف  أثاسسس غػاد  السػماف ىػي التػي أسػيمو فػي تالػهيل  ناصػر الد لػن 

أف تتثرر مف هػل  بودسػن وتيمػسش المتعيمن لتالهيل م نا  ديد لذاتيا التي تراد 
سمارسػػيا ا عػػر وفػػي الوقػػو ذاتػػو فدنػػو ىػػذا التػػدا ي يولػػده ا ثسػػاس بػػا عر هونػػو 
منالطا  لمعيمتيا وثواسيا فيزاد مف فا مسن تدا ي الم ػاني التػي يتالػهل منيػا سػرد 
روايتيػػػا ىػػػذه فتت ػػػاوز الكممػػػن الػػػا ال ممػػػن ثػػػـ الػػػا السػػػساؽ الػػػذ  سثهػػػـ الم تمػػػو 

صػان ن لإلالػار  وقارلػن ليػا فػي الوقػو نفسػو ذلػؾ أف "السماف هػانثا فتصبل غاد  
فػػػػسض ا ثاسػػػػسس والمالػػػػا ر أثنػػػػا  ف ػػػػل الكتابػػػػن سسػػػػا د الد لػػػػن  مػػػػا ا ن تػػػػاؽ 

 .أ3)"وا نطاؽ في فضا  المت دد و  المثدود

                                                 
 .201أ  والمان أ صالمر  أ0)
 .76سرد ال سد وغواسن المان قرا   في ثرهسن السرد األنثو  وت رهن الم ناأ  أ2)
 .82المصدر الساب  ا ص أ3)
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 ، قراءة ثقافٌةلمواطنةالتعددٌة الثقافٌة وروح ا
 )بغداد اختيارا (

  بػػػد أل  مدينػػػػن ترالػػػػل  اصػػػػمن لمثقافػػػػن أف تثتضػػػػف اليوسػػػػاو الثقافسػػػػن 
المثمسػػن بػػروح الثقافػػن اننسػػانسن التػػي ت ػػانس تمػػؾ اليوسػػاو وت  ميػػا تت ػػاسش بػػل 
تتماىا فػي اطػار ثقافػن المدينػن المتسػامثن المسػالمن التػي تػر  فػي التنػوع الثقػافي 

بػػدا ا  وثسػػا  هرامػػن بػػيف فلػػاو الم تمػػو ب ػػدا  م ر  فسػػا  وميػػز  انسػػانسن تالػػو تطػػورا  وا 
المت اسالن فييا فا ثقافن فلوسن مثمسن ميسمنن ألف أىـ ما سميػز مصػطمل )الت ددسػن 
الثقافسػػػنأ ىػػػو التصػػػالل بػػػيف الثقافػػػاو المتنو ػػػن فػػػا رأس سقػػػرر وأطػػػراؼ تسػػػت يم 

واثػػػػد ىػػػػو عدمػػػػن اننسػػػػانسن  وتنفػػػػذ انمػػػػا عمسػػػػن نثػػػػل ال مسػػػػو فييػػػػا سالػػػػاميـ ىػػػػدؼ
والت ػػػانس الثقػػػػافي ول ػػػّل أ  مدينػػػػن   تثتػػػـر عصوصػػػػساو اليوسػػػاو الثقافسػػػػن و  
تر اىا في اطار ثقافن انسانسن أسػما وأ ظػـ   تصػمل أف تكػوف  اصػمن لمثقافػنا 
ّف أ  مدينػػػن   تتسػػػـ بػػػالتنوع الثقػػػافي والت ددسػػػن الثقافسػػػن المتفا مػػػن المنسػػػ من    وا 

نػػػا بػػػدورىا الثقػػػافيا ول ػػػل  ىػػػذا مػػػا ثػػػدا بمػػػف رالػػػّثوا ب ػػػض المػػػدف سمهػػػف أف تقن 
 واصػػـ لمثقافػػن فالقػػاىر  وهيػػروو وباػػداد وغيرىػػا ممػػا تتسػػـ بتمػػؾ الّسػػمن هانػػو قمبػػا  
متسامثا  لكل الثقافاو المثمسن مثتفظن بعصوصساتيا ومت ػاوز  الػا مػا ىػو أكثػر 

 اتسا ا  و المسن ونبا . 
 فػر المنصػور قبمػن الثضػاراو وميػد التػاراس فباداد هانو مف أساـ أبي  

وانتاج الثقافن بانفتاثيا الفهر  والم رفيا وما زالو المسا  لم طػا  والتقػدـ والتػوىه 
الػػ ا اتيا أنػػارو دروم  الثضػػار  فػػي تماز يػػا وانفتاثيػػا  مػػا  ػػّل الثضػػاراو وا 

فمػػا  الم رفػن لةمػػـ واأل سػاؿ األعػػر  ا منبثقػػن مػف تميػػد م ػػدىا وتاراعيػا المالػػرؽا
زالو باداد م مما  ثضاراا  وثقافسا  نّيرا  في الثسا  اننسانسن فقد قامػو منػذ تاسسسػيا 
بنيضن ثقافسن تمثمو في التدواف والتر من وانبداع وهاف المسػسثي والييػود  فييػا 
 نم المسمـ والمرأ  مػو الر ػل واأل  مػي  نػم ال رهػي بتفا ػل انسػاني قػّل مثيمػو 
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مػػػـو متنو ػػػن ه مػػػـ الماػػػن والتفسػػػير و مػػػـ الثػػػديث وبقسػػػن والػػػيدو المدينػػػن مػػػساد  
ال مػػػـو األعػػػر ا وقػػػد اسػػػتقدـ ثهاميػػػا صػػػفو  ال ممػػػا  مػػػف معتمػػػع بقػػػاع األرض 
و االػػوا مػػو أىميػػا بثقافػػن المثبػػن والتسػػامل والت ػػانس وا عػػتاؼ فػػي الفهػػر والػػرأ  

رىػػا فػػي   العػػاؼ وسػػناتي  مػػا أىمسػػن التنػػوع الثقػػافي فػػي مدينػػن باػػداد  ثقػػا  ودو 
 االا ن )الت ددسن الثقافسنأ مف أ ل عدمن الثقافن اننسانسن. 

 (Multi culturalism)مفيوم التعددية الثقافية: 
الت ددسػػػن الثقافسػػػن مصػػػطمل الػػػاع مػػػو الػػػيوع الثداثػػػن ومػػػا ب ػػػدىا ب ػػػد أف 
لػا هػل مػا ىػو غيػر  التفو النقد الثقافي الػا الثقافػاو اليامالػسن والفلػاو الالػ بسن وا 

تثهـا ففػػي الاػػرم وفػػي ظػػل ىػػذا التو ػػو  ػػا و ))الت ددسػػن الثقافسػػن م سسػػاتي مػػ
لتضرم  ما المرهزان الثقافسن ذاو الو اىن الراسعن مػف ثيػث ىػي ثقافػن ذهوراػن 
غرهسػػػنا وفػػػي موا يػػػن ىػػػذه السػػػماو الميسمنػػػن والمت اىمػػػن لتعػػػر واألعػػػر  تػػػاتي 

 ػػدد ا هالنسػػوسن الت ددسػػن الثقافسػػن لتطػػرح قضػػسن الثقافػػن بوصػػفيا ذاو تكوانػػاو مت
والسػػود وال ناصػػر البالػػران األعػػر  التػػي لسسػػو بسضػػا  ولسسػػو ذهوراػػنا ولػػـ تكػػف 

ا ولقػد أالػاع النقػد الثقػافي تمػؾ الر سػن الالػمولسن أ0)في التسار الم سساتي الرسميأأ
لمثقافػػن مػػف عػػاؿ نالػػان م رفػػي يتنػػاوؿ معتمػػع الثقافػػاو فػػي اطػػار مت ػػانس مػػو 

بػػالمن زاو الفهراػػن والم رفسػػن والعطابػػاو غيػػر  ا ثتفػػاا بالعصوصػػسنا همػػا اىػػتـ
الماوسن والتداولسن ا  تما سن بل ثتػا العطابػاو الميممػن هان انػاو والمسػ او 
والنهاو التي س ّبر بيا  ف طرا  المان أو العطاباو )المرلسػن/ المسػمو نأ أو مػا 

لثاممػن سسما بعطام الصور ا فػا ميمػش فسػو ومػا ييّمػو ىػو التيرابػاو النسػقسن ا
لممضػػمر الثقػػافي المتسػػرم فػػي تمػػؾ العطابػػاو مػػف دوف  مػػـ المػػتكمـا فيػػو سسػػ ا 
لبمػػػػوغ الم ػػػػارؼ واسػػػػت ما تيا الموسػػػػ ن لمنظراػػػػاو والمفػػػػاىسـ التػػػػي تسػػػػا د  مػػػػا 

                                                 
 -النقػػد الثقػػافي قػػرا   فػػي األنسػػاؽ الثقافػػن ال رهسػػنا  بػػد ي الاػػذاميا المرهػػز لثقػػافي ال رهػػي أ0)

 .  40أ 2110المارما 
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التقػػارم بػػيف التنػػوع الثقػػافي فػػي الم تم ػػاو وليػػذا تثيمنػػا الدراسػػاو الثقافسػػن  مػػا 
نيػا سػو  اننسػاف واننسػانسن والثقافػن مرا و وأسما  وموضو او تبدو    ػامو بي

 .  أ0)ال المسن ال ديد  
و  الػػؾ أف الت ددسػػن الثقافسػػن مصػػطمل تاسػػس مفيومػػو فػػي اطػػار الثداثػػن 
وما ب دىا ولكف ىذا   س ني أف ظواىرىػا غيػر مو ػود  فػي الم تم ػاو قبػل ذلػؾ 

مػا   ميػا  فباداد والقاىر  وهيػروو وغيرىػا مػف ال واصػـ ال رهسػن فييػا مػف الت ددسػن
تثمل ذلؾ انرث الثقػافي وتر ػاه وتتميػز بػو وتتسػـ بسػماتو الثقافسػنا أو همػا سقػوؿ 
الكاتم نور  بطرسأ ))اف الت ددسن الثقافسن في األمـ والال وم لسسو ثديثػن انمػا 
ت ػػػود الػػػا  يػػػود مضػػػوا فػػػالكثير مػػػف المػػػدف ضػػػمو قومسػػػاو مت ػػػدد  األدسػػػاف 

ىػذه الت ددسػن امتز ػو بػو ي الفػرد لثقوقػو  والمذاىم واأل راؽ والثقافاوا غير أف
ا مػػػػو ا نػػػػدماج بالثقافػػػػاو األعػػػػر  والتفا ػػػػل أ2)وو ػػػػي ال ما ػػػػن بعصوصػػػػساتياأأ

م يػػاا ومػػو و ػػود تمػػؾ الت ددسػػن الثقافسػػن فػػي الم تم ػػاو بوصػػفيا ظػػاىر  ثساتسػػن 
غير أف التنظير لمفاىسميا وتصنسفاتيا مما ينطو  تثو  ناح الثداثن وما ب ػدىا 

كيدا ألّف قضسن ا  تراؼ بالت ددسػن باتػو تالػهل الموضػوع األىػـ فػي ثقافػن بهل تا
 ال ولمن وتدا ي النظـ الالمولسن المتسمطن والتثو و ا  تما سن في أ قام ذلؾ. 
))وميما قمنا  ف الت دد الثقافي فيو أسضا  مقولػن أورهسػن هفهػر وهممارسػن 

ستسػػػػاـ والتسػػػػمسـ مػػػػف دوف ا  أف النسػػػػ  الثقػػػػافي همػػػػا صػػػػرنا ن ػػػػي   سمهنػػػػو ا 
ا وأمػػاـ هػػل م تمػػو يبثػػث  ػػف السػػاـ والتسػػامل أمػػرافأ امػػا ا نػػدماج أ3)مقاومػػنأأ

الػػذ  سقمػػػص مػػػف  ر ػػػاو اليوسػػػاو الذاتسػػػن أو التكتػػػل الفلػػػو  الػػػذ  سثيػػػي اليوسػػػن 
وس ما اعتافيا ))ول ل ا  تػراؼ بالت ددسػن   سػاتي مصػادر  ا لمػا ىػو قػالـ ف ػا ا 

                                                 
لثقػػػػافيا د. مثسػػػػف  اسػػػػـ الموسػػػػو ا الم سسػػػػن ال رهسػػػػن لمدراسػػػػاو ينظػػػػرأ النظراػػػػن والنقػػػػد ا أ0)

 . 82أ 2115لبنافا  -والنالرا بيروو

 . 5أ ص2101سنن  030الت ددسن الثقافسن والمسالن األثنسنا صثسفنأ بيف نيراف ع أ2)

 . 071أ 2100المارما  -الفقسو الفضاليا  بد ي الاذاميا المرهز الثقافي ال رهي أ3)
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ا  بمػػػػا ىػػػػو ثتمػػػػي ومػػػػاـز لمظػػػػاىر  البالػػػػرانا فثمػػػػن أقػػػػواـ وفلػػػػاو انمػػػػا سهػػػػوف اقػػػػرار 
وطوالع وقومساو وأقمساو ثاف ليا أف تتثد مو ب ضيا باثتراـ وتكاف  ب يدا   ػف 
السػػساد  واليسمنػػن... والسػػساد  ت نػػي ضػػمنا  ىسمنػػن مػػاا تثػػتـ د ػػو  مقابمػػن لمت ددسػػن 

عاصػػػن وهػػػذلؾ ذالقتيػػػا فثمػػػن أقػػػواـ و ما ػػػاو وأ نػػػاس وألػػػواف تمتمػػػؾ منظوراتيػػػا ال
 .  أ0)ومفاضاتياأأ

فالت ددسن الثقافسن ت ني ال سش المالترؾ لثقافاو مت دد  في م تمػو م ػيف 
أو مثدد  مػا المسػتو  الفػرد  والفلػو  والقػومي وال رقػي وهػل منيػا تتميػز بثقافػن 
متراكمن اكتسبتيا  بر التاراس ثتػا صػارو  ػز ا  مػف ثساتيػا وتاراعيػا ومن زاتيػا 

ميا ورموزىػا ممػا سسػميا بيوسػن ثقافسػن عاصػن بيػا ولكػف فػي اطػار الت ددسػن بهل قس
ف الم تمػو المت ػدد    بد مف الت ػانس و ػدـ طاسػاف ثقافػن  مػا ثسػام أعػر ا وا 
الثقافػػػاو سثيػػػل الػػػا اثتػػػراـ  مسػػػو الثقافػػػاو المت اسالػػػن فسػػػو ب يػػػدا   ػػػف التصػػػادـ 

رد ا ممػػػػا س نػػػػي التوافػػػػ  والتقوقػػػػو وا نطػػػػوا  ثػػػػوؿ الػػػػذاو الثقافسػػػػن العاصػػػػن المنفػػػػ
الثقافي في ذلؾ الم تمو ب يدا   ػف التيمػسش وا قصػا  ألثػد  مػا ثسػام ا عػر 
ف ضػػػماف ثقػػػوؽ ا عػػػراف فػػػي ال ػػػسش المالػػػترؾ سهمػػػف فػػػي تطبيػػػ  الت ددسػػػن  ))وا 
الثقافسػػػنا وىػػػي ثقػػػا  الثػػػل األمثػػػل لكثيػػػر مػػػف المالػػػهاو السساسػػػسن وا  تما سػػػن 

فسػػن   تػػر  مفػػرا  مػػف ا  تػػراؼ بػػا عرا وتثػػافن الم اصػػر ... ألف الت ددسػػن الثقا
 . أ2)  ما ثقوؽ الفرد وال ما ن في المدينن الواثد  والم تمو الواثدأأ

وار  ب ض الدارسيف أف الت ددسن الثقافسن قد تمثل االهالسن لـ نض يا في 
الثسػػػباف ثينمػػػػا تتمثػػػور هػػػػل فلػػػن  مػػػػا ثقافتيػػػا فػػػػي موا يػػػن اليوسػػػػاو المت ػػػػدد  

ا وىػػذا مػػا قػػاؿ بػػو والتػػر مػػاسهمز ثينمػػا  ػػارض البثػػث  ػػف اليوسػػن المثسطػػن بيػػا
الثقافسػػن فػػي الماضػػي أو فػػي ال ػػرؽ أو فػػي  ػػذور أ نبسػػنا سقػػوؿ ))اليوسػػن الثقافسػػن 

                                                 
 . 43ن والنقد الثقافي )مصدر ساب أأ النظرا أ0)
 . 4المصدر نفسوا صأ  أ2)
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ىي الطراقن التي س سش بيا الناس ثسػاتيـ فػي وقػو م ػيفا انيػا غيػر منت ػنا بػل 
 رابي ثيث ت مػل أنو مف المستثيل في الواقو تاسسس ىوسن عارج ىذا انطار الت

النظراػػن وأيديولو سػػن الت ددسػػن الثقافسػػن  مػػا ثػػد سػػوا  بوسػػاطن فصػػل ال ػػز   ػػف 
الكػػػل )ال ػػػرؽ  ػػػف الثقافػػػنأ و  ػػػل ىػػػذا ال ػػػز  المفصػػػوؿ ضػػػمف  عػػػر مػػػتقمص   

ا ولكػػف الواقػػو أثبػػو أف الت ددسػػن الثقافسػػن فػػي توافقيػػا وت انسػػيا أ0)سمهػػف تثقسقػػوأأ
ثرا  فػػػػي أنموذ ػػػػو همػػػػا يت سػػػػد فػػػػي الم تمػػػػو تعمػػػػ  م تم ػػػػا  فػػػػا ا  متطػػػػورا  ومػػػػ  

األمراهػػيا والسػػواد  مػػثا  ثيػػث صػػارو األقمسػػاو ال نصػػران فػػي ثقافاتيػػا المثمسػػن 
 ز ا  في هل فا ػلا وىػذا مػا أالػرنا السػو بػاف الت ددسػن الثقافسػن  امػل قػو  لمم تمػو 
أ ثينمػػا س ػػي ذلػػؾ الم تمػػو تمػػؾ الميػػز  المتفػػرد  وىػػو مػػا يرالػػل أ  مدينػػن ألف تتبػػو 

  رش الثقافن الثقسقسن وتصبل  اصمن ليا. 
تكػواف ا تمػا ي تػوافقي سسػمل لميوسػاو  -في ظنػي–اّف الت ددسن الثقافسن 

 -أ  الت ددسػػن–الثقافسػػن بػػالت بير  ػػف نفسػػيا مػػف دوف مصػػادر  ا عػػر ونبػػذه فيػػي 
تثتـر عصوصسن التنوع الثقافي ولكف في اطار اثتراـ ثقافن ا عر با تيمسش أو 

وفػػي  صػػر مػػا ب ػػد الثداثػػن ل بػػو ثقافػػن الصػػور  وثقافػػن الوسػػالل المتمثمػػن اقصػػا  
بالميدسا والتطور التكنولو ي ومفيـو ا ستالراؽ الذ  أالا و ادوارد س يد دورا  فػي 
تقارم األقمساو وا ثنساو مف أ ل الت اسش السمميا ))ودعمو مصطمثاو أعػر  

ا ب ػػػػػد الكولنسالسػػػػػن وثضػػػػػرو هالتانيػػػػػث والنسػػػػػوسن واألدم األمراهػػػػػي األفراقػػػػػي ومػػػػػ
األ ػػػػراؽ واأللػػػػواف واأل نػػػػاس وال نوسػػػػن وأسػػػػيمو فػػػػي تاسػػػػسس نظػػػػر  موضػػػػو سن 
نسػػػانسن لتعػػػر ورفضػػػو النظػػػر  ا سػػػت السن نثػػػو ثضػػػاراو أقػػػل أو  ػػػنس أقػػػل  وا 

ا وىػػػذا و ػػػي نقػػػد   فػػػو يػػػ مف بالممارسػػػن أ2)ثسػػػم اد ػػػا  المرهزاػػػن الثقافسػػػنأأ

                                                 
نقػػا   ػػف االػػهالسن الت ددسػػن الثقافسػػن فػػي الفهػػر السساسػػي الم ػػارض ثسػػاـ الػػديف  مػػي م يػػدا  أ0)

 .   368أ 2101مرهز دراساو الوثد  ال رهسنا بيرووا 

 .  40النقد الثقافيا  بد ي الاذاميأ  أ2)
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ي وسقػػتثـ  فاقػػا  أعػػر  لػػـ تكػػف ظػػاىر  فػػي النقدسػػن لمعطػػام الم سسػػاتي ا سػػت ال
الصػػػور  فػػػي ب ػػػض الم تم ػػػاوا وهيػػػذا نسػػػتطسو القػػػوؿ أف الت ددسػػػن الثقافسػػػن ىػػػي 
))نتػػاج التنػػوار وال ممانسػػن وظيػػور الدسػػتور همر  سػػن ثقوقسػػن فػػي ممارسػػن السػػمطن 
وترا ػػو اطروثػػن الثػػ  انليػػي فػػي الثهػػـ وتطػػور  ممسػػن التنػػوار ضػػد الدهتاتوراػػن 

المطمقػػن سػػوا  أكانػػو دينسػػن أـ وضػػ سنا أمػػا  مػػا المسػػتو  ا  تمػػا ي  والواثدسػػن
فيػػػي نتػػػاج م تمػػػو ينػػػافي اطروثػػػن دهتاتوراػػػن الطبقػػػن الواثػػػد  سػػػوا  فػػػي الم تمػػػو 

 ا التراكي أـ الرأسمالي ...
والت ددسػػػن  مػػػا المسػػػتو  الثقػػػافي سقػػػـو  مػػػا الثداثػػػنا فػػػا ثداثػػػن بػػػدوف 

 ػػػف ت ػػػاوز الثبػػػاو الزمهػػػاني الػػػذ  تثػػػاوؿ  ت بيػػػر ت ددسػػػن ألّف الت ددسػػػن الثقافسػػػن
ا فالثداثػػػػن  ػػػػززو التوافػػػػ  الثقػػػػافي الت ػػػػدد  أ0)الالػػػػمولساو السساسػػػػسن تكراسػػػػوأأ

المسػػػتقر فػػػي ب ػػػض الم تم ػػػاو والمػػػدف ومنيػػػا باػػػداد وهيػػػروو والقػػػاىر  وغيرىػػػاا 
ت ددسػػػن ثقافسػػػن فػػػي سػػػبيل التفػػػاىـ والقبػػػوؿ المتبػػػادؿ وثاولػػػو بنػػػا  م تم ػػػاو ذاو 

الت ددسن دساننا وثقافنا فبيػروو مػثا  تتكػوف مػف فسسفسػا  مػف الثقافػاو والمالارهن 
المتنو ػػن واأل ػػراؽ تصػػل الػػا أكثػػر مػػف أثػػد  الػػر  رقػػا  ت ػػسش بثراػػن فػػي ظػػل 
الت ددسػػن ثتػػا قبػػل الثداثػػن ولكػػف الت ددسػػن الثقافسػػن الثداثوسػػن ))نظػػاـ أكثػػر  ػػد   

اػن ثقسقسػن واػروف فييػا بثيث سسػمل لمنػاس الت بيػر  ػف قضػاساىـ ا  تما سػن بثر 
نظامػػػا  أكثػػػر تسػػػامثا  يتكيػػػع بالػػػهل أفضػػػل  مػػػا أسػػػاس  ػػػرؽ أو ديػػػف واثػػػد بػػػل 

 . أ2)نتي ن  وامل مت دد  تتاير بتاير ال الـ
وسمهػػػف القػػػوؿ أف الت ددسػػػن الثقافسػػػن صػػػارو مصػػػطمثا  ذا مثمػػػوؿ تػػػوافقي 

فسػػن التػػي يتسػػـ بالتسػػامل والت ػػاسش السػػممي بػػيف األقمسػػاو واأل ػػراؽ واليوسػػاو الثقا

                                                 
 2116سػػنن 0594الػػرن الدسمقراطسػػنا نبيػػل ساسػػيف ـ الثػػوار المتمػػدفا ع الت ددسػػن الثقافسػػن  أ0)

 )الموقو  ما النوأ. 

 الت ددسن الثقافسنا ال ام ن المبنانسن الثقافسن في ال الـا مسثوبن مف البهن النو.  أ2)



 086 

تنتسم اليياا وىي مف الزاوسن السساسسن نظر   ديد  في الت امل مو التنوع الثقػافي 
))بثيث تستند الا فهر  اقتساـ السمطن ما بيف ال ما او الثقافسػن فػي م تمػو مػاا 
 ما أساس المساوا  وال دالن الثقافيتيف ... فالت ددسن الثقافسن ىػي بمثابػن ا تقػاد أو 

د اتػػػو سػػػبر أغػػػوار  ديػػػد  تتنػػػاوؿ المر  سػػػن الفهراػػػن لمدولػػػن رهمػػػا فػػػرض سثػػػاوؿ 
ا ول ػل التنػوع أ0)بالت ديل أو التايير بمػا ينسػ ـ وطبس ػن التنػوع الثقػافي لمم تمػوأأ

الثقافي  امل ثرا  لمدولػن أو أل  مدينػن ولكنػو قػد سثمػل الػيلا  مػف العطػور  ثينمػا 
ثػ  األمثػل لم مسػو و مسػو تتمثور ب ض اليوساو الثقافسن  ما ذاتيا وتر  فييػا ال

  ّبد لتمؾ الت ددسن أف تنتيه أسموبا  متوازنا  بيف اليوساو الثقافسن  سسما اذا هانػو 
ّف تمؾ الت ددسن الثقافسن  امل قػو  لمدولػن اف أثسػنو  مت اسالن بولاـ في األصلا وا 
الت امل م و ثتػا   يػ د  الػا تالػظي مهوناتيػا وأطسافيػا وتثواميػا الػا دوسػاو 

ير  ض سفن متيالكنا وقد تكوف الت ددسن الثقافسن لما ب د الثداثن  امل انب ػاث صا
ثػػػار  تمػػؾ اليوسػػػاوا ))ثيػػػث  األقمسػػاو الثقافسػػػن وقػػد تػػػ د  الػػػا التباينػػاو الثقافسػػػن وا 
الفسسفسا  ا  تما سن والثقافسن أو قوس المطر المت دد األلوافا في مرثمن انف ار 

ىتػػػزاز المػػػتف واىتػػػزاز مقػػػو و الثداثػػػن ثػػػػوؿ اليوسػػػاو وظيػػػور اليػػػوامش مقابػػػل ا 
النمػػوذج الثقػػافي الكّمػػي .. وهانػػو الصػػور  بثقافتيػػا وعمقيػػا ل ػػالـ الالاالػػن المباالػػر  
مو الفػتل الفضػالي الثػر مسػا دا  قوسػا  لب ػث اليوسػاو السػاكنن وتسػعينيا مػف ب ػد 

يمن األىػـ ا غير أننا نراىف  مػا نظراػن الت ددسػن الثقافسػن فػي هونيػا الوسػأ2)ىدو أأ
فػػي الت ػػانس والتقػػارم والت ػػاسش بػػيف تمػػؾ اليوسػػاو المنب ثػػن والقالمػػن فػػي األصػػلا 
وىنػػػاؾ مػػػدف  سػػػدو تمػػػؾ الت ددسػػػن قبػػػل أف تظيػػػر تمػػػؾ النظراػػػن لت ػػػزز و ودىػػػا 

                                                 
االهالسن الت ددسن الثقافسن في الفهر السساسي الم اصرا ) رض هتامأ وليد أثمدا مسػثوبن  أ0)

 النو. مف البهن

الفقسػػو الفضػػاليا تثػػوؿ العطػػام الػػديني مػػف المنبػػر الػػا الالاالػػنا  بػػد ي الاػػذاميا المرهػػز  أ2)
 .  069أ 2100المارما  –الثقافي ال رهي 
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وقسميػػػػا و مالسػػػػن انسػػػػ اميا ممػػػػا رالػػػػثيا ألف تكػػػػوف  واصػػػػـ ثقافسػػػػن ذاو نز ػػػػن 
 انسانسن. 

ن ىػي واقػو ثسػاتي وت رهػن م سالػسن ونعمص ممػا سػب  أف الت ددسػن الثقافسػ
اتسػػػمو بيػػػا ب ػػػض المػػػدف والػػػدوؿ والم تم ػػػاوا وهانػػػو م تم اتيػػػا أقػػػل ان زالسػػػن 
وضسقا  في األف  وأكثر ت انسا  وانس اما  وثيوسن وفييا تنػوع فػي تكواناتيػا الثقافسػن 
ي ػػػػابي مػػػػف الػػػػتا الثقافػػػػاو أو  مػػػػا األقػػػػل اثتػػػػراـ  يػػػػدف يا الػػػػا موقػػػػع متفػػػػتل وا 

ساليا التقديرا وا ىتماـ مف عاؿ اليوساو الثق افسن العاصن باألقمساو واأل راؽ وا 
انلتفاو الا ثقوقيا في اعتسار طراقػن الثسػا  التػي يرغبػوف فييػا  مػا أّ  تت ػاوز 
 مػػا ثقافػػن ا عػػر المتبػػايف م يػػا وتنمسػػن الرغبػػن فػػي الت ػػاسش السػػممي مػػو غيرىػػاا 

سهتمػػػل لػػػدينا التصػػػور ثػػػوؿ صػػػفن وسػػػناتي  مػػػا مفيػػػـو الثقافػػػن والمثقػػػع  ثقػػػا  ل
 )الثقافيأ التي لثقو بالتنوع. 

اف أصػػػثام مالػػػاراو الثداثػػػن وال قانسػػػن  مػػػييـ أف ينفتثػػػوا  مػػػا التنػػػوع 
الثقافي والت دد مف ثيث ا نتما  الم رفي والثقافي ))فنثف اليـو أمػاـ  ػالـ  عػرا 

 ػػالـ بصػػور  وىػػو  ػػالـ اننسػػاف المػػواطف ال ػػالمي وانباػػي ا نعػػران ضػػمف ذلػػؾ ال
مباالر ا لنهوف فا ميف في تالهيمو ومالارهيف فػي بمورتػوا اف زمننػا زمػف المالػارهن 

ا و  بػد مػف  أ0)ال المسن لكل هػالف بالػر  فا ػلا ميمػا هانػو  نسػيتو وانتما اتػوأأ
 الت ددسن وا نفتاح  ما ا عر والقبوؿ بمالارهتو والت اسش م و سممسا . 

ددسػػن الثقافسػػن بوصػػفيا سػػبسا  لمثػػوار وفػػي العتػػاـ سػػنقع  نػػد ثسػػناو الت 
والت انس بػيف الثقافػاو المتباينػن فػي م تمػو مػاا ولقػد لعصػتيا )رنػدا قسػسسأ بمػا 

 ساتيأ 
 

                                                 
أ 2100 مػػػػافا  -الثداثػػػػن ومػػػػا ب ػػػػد الثداثػػػػنا د. ثفنػػػػاو  ب مػػػػيا دروم لمنالػػػػر وان ػػػػاف أ0)

224  . 
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 الت رؼ  ما الثقافاو األعر  في الم تمو  اداتيا وتقاليدىا وقسميا.  -0
ا  تراؼ بالر سن الثقافاو األعػر  بانيػا مرهػم ميػـ و ػز    يت ػزأ مػف  -2

 لثوار س طي الم مو او الت رؼ  ما ثقوقيا.الم تموا وا

المساوا  بيف الثقافاو المعتمفن في الم تمػو فػا يو ػد مرهػز وىػامش فػي  -3
 الم تمو و  ثقافن واثد  مسسطر . 

 .أ0)ا ثتراـ المتبادؿ بيف الثقافاو في الم تمو  -4

وثينمػػػا   سثسػػػف اسػػػتعداـ الت ددسػػػن الثقافسػػػن فػػػي تنمسػػػن الم تمػػػو وتطػػػوره 
قػػد تثيػػر االػػها و م يضػػن لمتوثػػد وتكػػوف  امػػل ىػػدـ وقػػد تػػ د  الػػا تفهػػؾ فانيػا 

الم تمػػػػػو وتمػػػػػزؽ نسػػػػػي وا وسمهػػػػػف أف تػػػػػ د  الػػػػػا  ػػػػػدـ ا سػػػػػتقرار ا  تمػػػػػا ي 
والفوضػػا ا  تما سػػنا وقػػد تػػ د  الػػا اناػػاؽ هػػل ىوسػػن ثقافسػػن  مػػا نفسػػيا فتفقػػد 

 . أ2)الثوار وانطار المالترؾ 
 ة الثقافية:الثقافة والمثقف في إطار التعددي

ل ػل أطػرؼ مػا أدىالػني ولفػو نظػر  أف مفػرد  ثقافػن التػي نتػداوليا بهثػػر  
ا ف ون  ميا هممن واصفن ألالعاص أو فلاو أو م تم او ىي غير م روفن في 
ثساتنا ا  ب ػد الرهػو األوؿ مػف القػرف ال الػرافا فيػي بم ناىػا الثػالي هممػن ثديثػن 

اف الكاتػػم المصػػر  سػػامن موسػػاأ  يػػد فػػي م  منػػا اليػػومي والم رفػػي وسقػػاؿ ))
 مػػػا ثػػػد –ىػػػو أوؿ مػػػف أفالػػػا لفظػػػن )الثقافػػػنأ فػػػي األدم ال رهػػػي وقػػػد انتثميػػػا 

مػف ابػف عمػػدوف .. وهػاف ذلػؾ فػػي مقػاؿ نالػره فػػي م مػن اليػاؿ المصػػران  -ز مػو
ـا ومػو ذلػؾ مػا تػزاؿ هممػن )ثقافػنأ فػي  رفنػا ال ػاـ هممػن واصػفن لفلػن 0927سنن 

                                                 
 مف البهن النو.سراديم ا لينا الثوار المتمدفا مسثوبن  أ0)

 ينظرأ المصدر نفسو.  أ2)
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ا ولقػد صػار لمصػطمل ثقافػن أكثػر أ0)ولسس مفيومػا أأ أو طبقن أو مظير أو نالان
ت رافا  و  سمهف ا رتكاف الا ت راع مثدد مف م موع الت رافاو لس ن  071مف 

 مفيـو الثقافن ولتوسو مدلو تو. 
فالثقافػػن ىػػي هػػل مػػا فسػػو اسػػتنار  لمػػذىف وتنمسػػن لممكػػن النقػػد والثهػػـ لػػد  

 تقػػػػداو والفػػػػف واألعػػػػاؽ و مسػػػػو الفػػػػرد والم تمػػػػوا وتالػػػػتمل  مػػػػا الم ػػػػارؼ والم
القػػدراو التػػي سسػػيـ بيػػا الفػػرد مػػف م تم ػػوا ولكػػل  يػػل ثقافتػػو التػػي اسػػتمدىا مػػف 

ا والثقافػن قضػسن مهتسػبن ألنيػا أ2)الماضي وأضاؼ الييا مػا أضػاؼ فػي الثاضػر 
  تنالا  ف وراثن بيولو سنا وىي ثمر  هل نالان انساني مثمي نػابو مػف الم تمػو 

لتقاليده وأ رافوا فالثقافن تالػهل أسػموم ثسػا  أ  م تمػو مػف  وم بر  نو ومواصل
الم تم ػػاو أو فلػػن مػػف الفلػػاو وىػػي تعتمػػع مػػف م تمػػو  عػػر ومػػف فلػػن ألعػػر ا 
وس ػػػرؼ هػػػػونراد الثقافػػػػن فػػػػي هتابػػػػو )ا نثروهولو سػػػػا الثقافسػػػػنأ بانيػػػػا صػػػػفن ال ػػػػنس 

ىػذه ال مومسػن البالر  وسقّر ))باف ال نس البالر   مومػا  لػو القػدر   مػا التثقيػع و 
تمتقػػي مػػو نظػػر  غرامسالػػي لكنيػػا أكثػػر ت قيػػدا ا بينمػػا لػػـ سهػػف غرامسالػػي سمػػايز بػػيف 
قا ػػد  )ثقافػػن/   ثقافػػنأ فهػػل انسػػاف ميمػػا بمػػف تػػدني و سػػو أو هانػػو طبس ػػن  ممػػو 
)ذىنػػػػي أو يػػػػدو أ ىػػػػو فػػػػي النياسػػػػن مثقػػػػع مػػػػا داـ سمتمػػػػؾ تصػػػػورا  مػػػػا لم ػػػػالـ ... 

لػػا انتػػاج فمالػػروع غرامسالػػي يتثػػدد بطموثػػو ال طميػػ  الػػا هسػػر نعبوسػػن الثقافػػن وا 
.. لسن والثقافن الوضػ سن أو الالػ بسنم رفن  ديد  تايم فييا الفروؽ بيف الثقافن ال ا

ولقد صار الم  ـ انسناد  لمثقافن أوسو مما نتعيل فالػا و ثقافػن ال نػع وثقافػن 
ف الثػدود بػيف الثقافػن )الرفس  ػنأ و الثقافػن ال نوف وثقافن الثرؼ اليدوسػن ... الػس وا 

                                                 
ا نقػا   ػف 7أ 2115لبنػافا  -المسالن الثقافسنا زهي المسادا الرهز الثقافي ال رهيا بيروو أ0)

 .  65أ 2103باداد  -عطام الثداثنا د. هراـ الايدؿا دار ميزوهوتامسا

أ 0ن لمكتػػاما مصػػرا ينظػػرأ الم  ػػـ الفمسػػفيا م مػػو الماػػن ال رهسػػنا الييلػػن المصػػران ال امػػ أ2)
58  . 
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ا ومػف عػاؿ ال ػرض المعتصػر لمفيػـو الثقافػن نسػتنته أ0))الوض سنأ قػد تيكمػوأأ
أف تػػاراس ىػػذه الكممػػن لكونيػػا دالػػن  مػػا الػػي  سقصػػد السػػو قصػػدا  وا سػػا  فػػي ثسػػا  
البالػػػر لػػػسس بالتػػػاراس الطواػػػل ))وهممػػػن ثقافػػػن بم نػػػا الػػػي  يتوصػػػل السػػػو بال يػػػد 

نػػتكمـ  ػػف تثقػػع الفػػردا الػػذ  ننظػػر الػػا المقصػػود وتكػػوف أقػػرم الػػا الفيػػـ ثػػيف 
 .أ2)ثقافتو منسوبن الا أساس مف ثقافن الفلن والم تموأأ

ترتبط هممػن الثقافػن بػا الػؾ بػالمثقعا وسصػوغ ادوارد سػ يد ت رافػا  فمسػفسا  
لممثقع فسقوؿ ))اف المثقع فرد يتمتو بموىبن عاصن تمهنو مف ثل رسالن ماا أو 

مػػػا أو فمسػػػفن مػػػاا أو رأ  مػػػا .. وسقػػػرف ذلػػػؾ تمثيػػػل و يػػػن نظػػػر مػػػاا أو موقػػػع 
بم مو ن االتراطاو ل مل المثقعا وس يد ينفي و ود المثقػع ذ  ال ػالـ العػاص 
ألنو بم رد أف يبدأ المثقع بعط همماو  ما الورؽ لارض نالرىا سهػوف قػد دعػل 

 ا فالمثقع هما سقػوؿ د. هػراـ الػايدؿ لػسس معموقػا  عرافسػا  أو هالنػا  أ3)ال الـ ال اـأأ
نمػػا ينػػته ثقافػػن  ذا ميػػزاو عارقػػن بػػل ىػػو )دا سػػن ثقػػافيأ   سمػػتيف مينػػن ثقافسػػن وا 
بم يػػود فػػرد  وسممػػؾ غاسػػن اسصػػاؿ ذلػػؾ المنػػته الػػا متمػػ   مػػف أ ػػل انسػػياـ فػػي 
سيرور  الم تموا انو البا ث لمعطام ال مػالي بنّسػن ترالػيد طاسػاف ب ػض طبقػاو 

فػي عطابػو نػوا  موا يػن القبمسػاو  الم تمو وفلاتو واستبداد السمطنا انو مػف سمتمػؾ
الميتػػػػػن والمميتػػػػػن والمنػػػػػته ألنسػػػػػاؽ  ديػػػػػد  قػػػػػادر   مػػػػػا صػػػػػد وتيالػػػػػسـ األنسػػػػػاؽ 
الم سسػػػػػػاتسن المتوارثػػػػػػن فيػػػػػػو يوا ػػػػػػو السػػػػػػمطن والم تمػػػػػػو فػػػػػػي  ف وسقمػػػػػػ  ثوابػػػػػػو 

 . أ4)الطرفيف
                                                 

 .  64 -63ا د. هراـ الايدؿأ 2103نقا   ف عطام الثداثنا دار ميزوتوهسا ا بادادا  أ0)

ماثظػػػاو ثػػػوؿ ت راػػػع الثقافػػػنا و. س. اليػػػووا تر مػػػنأ الػػػهر   سػػػادا المرهػػػز القػػػومي  أ2)
 . 25أ 2101لمتر منا مصر 

. 43أ 0998ديما دار ا داما بيروو  الثقافن وانمبراالسنا ادوارد س يدا تر من هماؿ أبو أ3)
 .  000نقا   ف عطام الثداثنأ 

 .  005ينظرأ المر و الساب أ  أ4)
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والعاصن أف الثقافن هما سقوؿ ىوغارو ت ني أسموبا  همسػا  لثسػا  الم تمػو 
اقفػػو ومزا ػػو وىػػذا الت راػػع يتفػػ  مػػو مػػا طرثنػػاه مػػف ت ددسػػن ثقافسػػن وم تقداتػػو ومو 

فاليوسن الثقافسن ت ني ثساتيا العاصػن وأسػموم م سالػتيا ومواقفيػا وتصػوراتيا وىػي 
ذا هػاف لكػل فلػن ثقافتيػا العاصػن فػي اطػار  تمثل فلن ما في الم تمو بهػل تاكيػد وا 

ي ت ػدد  وىػذا مػا ن ػػده م تمػو واثػد فػا بػد مػف ت ػانس أو تمػاه  فػي اطػار انسػان
في الم تمو الباداد  وبقسن الم تم او في ال واصـ التي اعتيرو  واصـ لمثقافن 

 اننسانسن ولسس المثمسن  ما ثّد قنا تنا. 
 لماذا بغداد عاصمة لمثقافة؟: 

  بد أف لكل مدينن مرالثن ه اصمن لمثقافن أف تتسـ بمػ ىاو ثضػاران 
الثقافسػػػن واثػػػد  مػػػف أىػػػـ سػػػماو تمػػػؾ المػػػدفا فمػػػا  وثقافسػػػن وفهراػػػنا ول ػػػل الت ددسػػػن

م نا الثقافن اف تنػاثرو اليوسػاو الثقافسػن وتصػار و وتفهػؾ الم تمػو؟ ألػسس فػي 
ذلػػػػؾ التنػػػػوع ثػػػػرا  الػػػػراطن أف يت ػػػػانس فػػػػي اطػػػػار ا تمػػػػا ي متوّثػػػػد مػػػػو ثفػػػػن 
عصوصػػسن هػػل فلػػن أو  ػػرؼ أو مػػذىم؟ ألػػسس ليػػذا صػػارو باػػداد مرالػػثن ليػػذا 

قػػافي؟ فمقػػد تيلفػػو ىوّساتيػػا ا  تما سػػن وثقافاتيػػا المتنو ػػن فػػي الػػدور اننسػػاني الث
 اطار مف السمـ والتسامل والت اسش لـ س رؼ لو التاراس مثسا . 

فالثقافػػن البادادسػػن بت ػػدديتيا الثقافسػػن ارث التسػػامل اننسػػاني قدّمػػو أبنا ىػػا 
ن  ما مد   ما مد  التاراسا ولقد الارهو بان ازىا المهوناو ا  تما سن الثقافس

ف و ا  منت يا الثقافي واثد ىػو ال ػراؽ ... ولقػد أكػد ىػذا  أدوارىا الثضارانا ))وا 
الو ػػا  رالػػتوف هولبػػورف ثػػيف وضػػو الم تمػػو ال راقػػي ب امػػن والم تمػػو الباػػداد  
بعاصن  ما قالمػن الم تم ػاو المتثضػر  السػب ن فػي ال ػالـ .. و ػّد هولبػورف أف 

الكبيػػػػػر  ثتػػػػػا سمهػػػػػف ادراكيػػػػػا  مػػػػػا  هممػػػػػن متثضػػػػػر تقتصػػػػػر  مػػػػػا الم تم ػػػػػاو
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. و مػػػػا الػػػػرغـ ممػػػػا ألػػػػـ بباػػػػداد مػػػػ عرا  مػػػػف صػػػػروؼ الػػػػدىر ووسػػػػاو أ0)الفػػػػورأأ
ا ثتاؿ ا فقد اعتيرو منتعبن  مف  ديد ال من  رضيتيا الثقافاو ال رهسن األعػر ا 
فتو ػػو  روسػػا  تنػػزؼ  اصػػمن لم ػػد الثقافػػن ا ولػػسس والػػييا األثمػػر المػػدما مػػف 

 مييػػا  نػػو ا ولػػف يميػػ  بيػػا سػػو  ثػػوم الزفػػاؼ األبػػسض مثػػل  سػػ اساىا فقػػد عم ػػوه
و ييػػػػا وىػػػػي تمػػػػوح بػػػػالورود لثمػػػػاـ السػػػػاـ وعمالػػػػل الثقافػػػػنا ألنيػػػػا بمػػػػد األلػػػػواف 
واألطسػػاؼ المت ػػدد  المسػػتظمن بالمثبػػن والولػػاـ ا فمػػف سػػندس أولساليػػا الصػػالثيف 

وافػػديف الييػػا وألمػػن المسػػمميف واسػػتبرؽ الطػػاىراف ي ػػر  نيراىػػا مثبػػن  لكػػل النػػاس ال
   لم راقييف وثدىـ .

انمػا ىػو تتػواه تسػتثقو  2103وثينما تو و باداد  اصػمن لمثقافػن  ػاـ 
ل ػػذورىا فػػي التػػاراس ولتنو يػػا الثقػػافي ولنالػػاطيا الم رفػػي ولػػدورىا اننسػػانيا فمقػػد 
نضػػ و المتػػوف التاراعسػػن والم  مسػػن باسػػما  وصػػفاو  ػػّد  لباػػداد ت هػػس المػػوف 

ي الػػػذ  اثتواىػػػا همػػػا ىػػػي الثػػػاؿ فػػػي تسػػػميتيا بػػػدار السػػػاـ الثضػػػار  واننسػػػان
والزورا  وغيرىا مف األسما  التي تثيػل الػا األىمسػن الثضػاران والثقافسػن بوصػفيا 
موطنػػا  لمنالػػان انبػػدا ي والت ػػدد  والتنػػوع الثقػػافيا اذ هانػػو قطػػم الرثػػا ومػػزار 

دىا ال ممسػػػػػن المراػػػػػديف لم مػػػػػـ والم رفػػػػػنا ومػػػػػنيا    ينضػػػػػم لممػػػػػاتثيف مػػػػػف روافػػػػػ
والثضاران والثقافسن وظل أسـ باداد ثاضرا  برعاليػا والػدّتيا وتاراعيػا وثضػارتيا 
نسػانسن الفهػر الم تم ػي فييػاا ثتػا أف ب ػض البػاثثيف ير ػو  وت دديتيا الثقافسن وا 
اسـ )بادادأ الا  ذور  رامسن فقد  ا و مػف هممػن )بهػدادأ أو )بػل دودوأ وت نػي 

فأ فػػػي الفارسػػػسن ت نػػػي البسػػػتاف و )دادأ اسػػػـ صػػػاثبياا الػػػدار أو البسػػػتاف ألف )بػػػ
وباػػػداد ىػػػي الثاضػػػنن ننتػػػاج العطابػػػاو الم رفسػػػن والثقافسػػػن التػػػي انالػػػامو بدبػػػداع 
أىميػػػػا فهػػػػاف التاواػػػػل والتعييػػػػل القصصػػػػي والطػػػػم والفمسػػػػفن والتر مػػػػن والمنطػػػػ  

                                                 
أ 2103/ نسسػاف/ 02الثقافن ال راقسن األصوؿ والتطورا  بد األمير البدراف م مػن ثقافتنػاا ع أ0)

022  . 
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 والتصوؼ و مـ الكػاـ والفمػؾ والموسػسقا وغيػر ذلػؾ مػف ثقػوؿ م رفسػن بػرز فييػا
العصػػػساو تمثػػػل الطػػػابو الثضػػػار  والثقػػػافي واننسػػػاني والتنػػػوع األثنػػػي وال قيػػػد  
واألدبي والم رفي والت ددسن الثقافسن بمػا   يػدع م ػا   لمتسػمط بانيػا مدينػن سهتنفيػا 
الت ػػػاسش السػػػممي والتسػػػامل والػػػروح اننسػػػانيا فهػػػل مبػػػد ييا سالػػػيروف الػػػا ثقافػػػن 

 . أ0)ر والت اسش م و التسامل والثوار الثضار  وقبوؿ ا ع
ب ػدما وضػو المنصػور الث ػر األسػاس لباػداد اسػتقدـ صػفو  ال ممػا  مػف 
معتمػػع المالػػارم والػػ و  مػػا تر مػػن هتػػم ال مػػـو وا دام مػػف الماػػاو األعػػر  
همػػػػا ل بػػػػو باػػػػداد دورا  ثقافسػػػػا  هبيػػػػرا  فػػػػي عدمػػػػن الثقافػػػػن ال المسػػػػن وثقافػػػػن التسػػػػامل 

مػػن مصػػطفا  ػواد ا تمػػادا   مػػا مػا  ػػا  لػػد  والتفا ػل والثػػوارا سقػػوؿ  نيػا ال ا
القػػدما  ))انيػػا وسػػط الػػدنسا وسػػّر  األرض والمدينػػن ال ظمػػا التػػي لػػسس ليػػا نظيػػر 
سػػ ن وهبػػرا  و مػػار ا سػػهنيا أصػػناؼ النػػاس مػػف  مسػػو البمػػدافا واتسػػمو با تػػداؿ 
ىواليػػا و ذوبػػن ماليػػا وثسػػف أعػػاؽ أىميػػا فقػػد نظػػرو و ػػوىيـ وتفتقػػو أذىػػانيـ 

ا وسػػميو )دار السػػاـأ أ2)النػػاس فػػي ال مػػـ والفيػػـ والنظػػر والتمييػػزأأ ثتػػا فضػػموا
ولتمػػؾ التسػػمسن و يػػاف األوؿ السػػاـ اسػػـ مػػف أسػػما  د مػػن وا عػػر تالػػسو السػػاـ 

 وسامف مف سسهف فييا مف هيد الوثوش واأل دا . 
فباػػػداد أضػػػا و اننسػػػانسن بنػػػور الثقافػػػن والم رفػػػن منػػػذ القػػػدسـ ومػػػا زالػػػوا 

تيا الػػا و فػػي ثضػػارتو )ثضػػار  واد  الرافػػديفأ الكتابػػن وتالػػراو وال ػػراؽ ثاضػػن
القوانيف وهاف ميبطا  لمرسل واألنبسا  وموطنا  لةولسا  الصالثيفا وهنيو ثضارتو 
 مػػا أسػػس انسػػانسن متينػػن ومػػا زالػػو قالمػػن ثتػػا ا فا وباػػداد بثػػ  مدينػػن الثقافػػن 

لمنصػور وأبػي ثنسفػن وأثمػد والفنوف وال مـو والثقافاو المتنو ن ألسسو ىي باػداد ا

                                                 
 .  298أ 2103/نسساف 02ينظرأ أطساؼ بادادسنا اثساف ه التمسميا م من ثقافتنا ع أ0)

نقػػػا   ػػػف باػػػداد فػػػي  يػػػوف التػػػاراسا الػػػاكر مثمػػػود الزهيػػػد ا دار األ سػػػاف لمطبا ػػػنا باػػػداد  أ2)
 .  51أ 2102



 094 

بػػف ثنبػػل والثػػاج والازالػػي و  فػػر الصػػادؽ وغيػػرىـ؟ وتسػػثبنا ىػػذه ال تبػػن الػػا 
سػػػ اؿ  ػػػوىر  اتعػػػذناه  نوانػػػا  مفػػػاده .. لمػػػاذا باػػػداد؟  ))ىػػػل أف تراثيػػػا وتاراعيػػػا 
وأثػػداثيا هفيمػػن أف تسػػتد ي وقال يػػا اسػػتدراؾ الم قبػػيف لموقػػوؼ  مػػا مػػا  ػػر  أو 

ثسمػن المػدف نفسػيا ا تما سػا  ودينسػا  وثقافسػا  واقتصػادسا ؟ أـ ما ثصػل مػف تبػدؿ فػي 
أنيػػا مػػف المػػدف القالػػل التػػي تممػػؾ  المػػا  سػػاثرا  و فتػػا  بهػػل تقمباتػػو ومتايراتػػو؟ أـ 
ألف ىػػػذه المدينػػػن ليػػػا و يػػػاف أكثرىمػػػا غرابػػػن ومفارقػػػن فػػػي  ف واثػػػدا األوؿ فسػػػو 

ثػالتيف   تتبػرأ المػدف مػف سطوع ولم اف وا عػر فسػو تالػن  وعفػوو؟  وفػي همتػا ال
. فباػػػداد تترهػػػو  ػػػروش القمػػػوم ال رهسػػػن اذ أ0)لوثػػػن انقثػػػاـ لصػػػان ي الثهاسػػػاوأأ

هانػػػو أّمػػػا  ثنونػػػا  لكػػػل  رهػػػي أصػػػيل سم ػػػد الم رفػػػن وسقػػػدس ال مػػػـ والثقافػػػن ا فقػػػد 
ضمدو  راح أبنا  ال روبن و م تيـ في ثضنيا الػداؼ  ثػيف ألمػو بيػـ المثػف 

يػػػػع بػػػػالثنو والمثبػػػػن ثتػػػػا تنفسػػػػوا ا نفػػػػراج و ػػػػادوا الػػػػا والػػػػدتيـ الػػػػا قمبيػػػػا الرى
 أوطانيـ سثمموف باداد ال راؽ الراانا  سضس ال ال  بدماليـ .

الثسػػػا  ا  تما سػػػن فػػػي باػػػداد بتنػػػوع أ راقيػػػا وثقافاتيػػػا هانػػػو  ػػػاما  فػػػي 
التنػػػػوع انبػػػػدا ي والثراػػػػن فػػػػي الت بيػػػػر  ػػػػف ىوساتيػػػػا الثقافسػػػػن فػػػػي اطػػػػار المظمػػػػن 

سانسن فال رهي والكرد  والمسسثي والصابلي والترهمػاني وانيزاػد  ا  تما سن انن
وغيرىـ ت م يـ مظّمن وثد  المثمن ا  تما سن والروح الوطنسن والنز ن اننسػانسنا 
فمثاو باداد مثا  لـ ت سس  ما أسػاس  رقػي أو دينػي أو مػذىبي  مػا الػرغـ 

مػػا غيػػر أف ذلػػؾ   مػػف و ػػود مثػػاو أصػػبثو فسمػػا ب ػػد لفلػػن م ينػػن أو لطالفػػن 
سمنو ت اسش ا عراف م يـ بهل ثمسمسن ومثبن فينػاؾ مثػاو سهثػر فييػا األكػراد 
الفيميػػػيف وأعػػػر  تكػػػوف غالبيتيػػػا مػػػف المسػػػسثييف وأعػػػر  فييػػػا األكثػػػر مػػػف ال ػػػرم 
ف هثيػػرا  مػػف األ مػػاؿ  المسػػمميف ولكػػف الميػػف والثقافػػن اننسػػانسن هانػػو ت م يػػـا وا 

                                                 
/ نسسػاف 0سماو الكتابن في أب اد ثهاسن باداد الم اصر ا  باس عمع  مي م مػن الػرقسـ ع أ0)

 . 6أ 2103
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سقػػن تثهمػػو فػػي  مػػو طالفػػن أو فلػػن مػػو طوالػػع أعػػر ا اليدوسػػن مػػثا  والميػػف الدق
فمػػثا  ن ػػد الصػػابلن هػػانوا هثيػػرا  مػػا س ممػػوف فػػي مينػػن صػػساغن الػػذىم فػػي باػػداد 
فاعتمطوا مو مف هاف س مل بيػذه المينػن مػف الطوالػع األعػر  وهّونػوا سػوقا  هبيػرا  

باػدادييف ليذه الميننا وهذلؾ مينن الت ػار  وغيرىػا مػف الميػف التػي هانػو ت مػو ال
مػػػػف معتمػػػػع أ ػػػػراقيـ وطػػػػوالفيـا وا ن ػػػػزاؿ لػػػػـ سهػػػػف مػػػػف سػػػػماو أىػػػػل المثػػػػاو 
البادادسن فال اقاو ا  تما سن مت انسن فيناؾ المسمـ وال ار المسػسثي وهاىمػا 
سثفػػػػن اثتػػػػراـ ومثبػػػػن  ػػػػاره المسػػػػسثي والصػػػػابلي وسثضػػػػر طقوسػػػػيـ وسالػػػػارهيـ 

نهمػػاش وال هػػس صػػثسل فينػػاؾ  ػػاداتيـ وتقاليػػدىـ واتقبػػل ثقػػافتيـ بػػا تطػػرؼ أو ا
سػامسنا وهػل س بػر  ػف ىواتػو الثقافسػن مػف  صابلن سّموا أبنا ىـ باسػما   رهسػن وا 
دوف اقصا  لايره مف األ راؽ والطوالع وهيذه الت ددسن صارو باػداد تثمػل روح 

 الثضار  واننسانسن والقسـ النبيمن والثقافن المتفا من. 
و م ػن فػي براػ  التػاراس البالػر   باداد مدينن هبػر  تثظػا بمهانػن ميمػن

والثضػػار  اننسػػانسنا ولػػـ تثػػن مدينػػن بالالػػير  مثممػػا ثظيػػو بػػو باػػداد مػػف الػػذهر 
ال ميل والعبر ال ميل وىي منار  الم د األثيػل والتمػدف األصػيل وقػد لفتػو أنظػار 
الدارسػػيف بت ػػدديتيا وتنو يػػا الثقػػافي وت انسػػيا ا  تمػػا ي وقػػد قػػاؿ  نيػػا المػػ رخ 

وهيأأ باػػػداد المدينػػػن ال ظمػػػػا التػػػي لػػػسس ليػػػػا نظيػػػر فػػػي مالػػػػارؽ األرض )الس قػػػ
وماارهيا وقاؿ  نيا العطيػم الباػداد  ))اف مدينػن باػداد ... الم روفػن باألصػالن 
التراثسن والثداثن ال صران وىي بث  اثػد   واصػـ التػاراس البالػر  و اصػمن بمػد 

ن والبابمسػنأ التػي ظيػرو الثضاراو ال ظسمػن الكبػر  )السػومران واألكدسػن وا الػورا
 . أ0)مو بزوغ ف ر التاراس لت مـ ال الـ الثرؼ 

                                                 
وف مػف بثػثا باػداد المنظػور  فػي نقا   ف هتامأ ذاكر  باداد الثقافسنا د.  مي  واػد و عػر  أ0)

 . 36أ 2103التاراسا دار ال واىر ا باداد 
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ازدىػػػػػػػرو الثقافػػػػػػػن فػػػػػػػي باػػػػػػػداد متمثمػػػػػػػن بالنالػػػػػػػان الم رفػػػػػػػي وانبػػػػػػػدا ي 
ونالاو فييا ات اىاو فهران منذ تاسسسيا فقد تـ تاسػسس أوؿ مصػنو  -والثضار  

نالػػا  بيػػو الثهمػػن فػػي  يػػد )ىػػاروف الر 794 -ىػػػ678لمػػورؽ فػػي باػػداد  الػػيدأ ـ وا 
 -وفػػي  يػػد المػػاموف صػػارو باػػداد منػػار  لمثقافػػن وال مػػـ والم رفػػن وأصػػبل المثقػػع

ف هاف   سسما ىهذا  ىػو المثػور الػذ  تػدور  مسػو ثرهػن الم رفػن اننسػانسن  –وا 
واثتػػدـ التنػػافس بػػيف مػػدارس الفهػػر فػػي باػػداد والبصػػر  والكوفػػن والموصػػل وغيرىػػا 

والتر مػػن والبثػػث ال ممػػي وأصػػبثو  مػػف المػػدف الكبيػػر ا وازدىػػرو ثرهػػن التػػاليع
باػػداد قبمػػن الوافػػديف مػػف طمبػػن ال مػػـ وهانػػو االػػ ا او الم رفػػن والثقافػػن اننسػػانسن 
تصل الا أورهػاا وفػي ال صػر الثػديث تطػورو ثرهػن الصػثافن فظيػرو م ػاو 
)زىيػػػػر  باػػػػدادأ و )باػػػػدادأ و )الرصػػػػافنأ و )م مػػػػن لاػػػػن ال ػػػػرمأ لػػػػةم )انسػػػػتاس 

هثير  وم او أعر  تنـ  ف ثرهن ثقافسن ت ددسػن فػي  الكرمميأا وظيرو صثع
 . أ0)باداد ثتا ال صر الثاضر 

اف المدينػػػػن و سػػػػسما باػػػػداد بوصػػػػفيا مهانػػػػا   ارافسػػػػا  لػػػػو سػػػػماتو ومميزاتػػػػو 
و القػػو األعػػر  المتمثمػػن بالتػػاراس والثػػوادثا والػػذاكر  اذف تراسػػل مطمػػ  مػػو ىػػذا 

ي والو ػػػداني الػػػذ  س ػػػزز مػػػف الفضػػػا ا وسضػػػيع )باالػػػارأ صػػػمن التفا ػػػل الثسػػػ
ا فمقػػد هانػػو أ2)أواصػػر األلفػػن والثمسمػػن بػػيف فلاتيػػا ا  تما سػػن وت ػػدديتيا الثقافسػػن 

المقػاىي األدبسػن فػػي باػداد منبػػرا  لكػل المثقفػػيف بتنو ػاتيـ فػػا مصػادر  و  اقصػػا ا 
والمقػػاىي األدبسػػن ال وامػػل الميمػػن فػػي الت ػػانس الثقػػافي بػػيف اليوسػػاو وىػػي تصػػم 

مثن الوطف واننسانسنا وقد ))ارتبطو المقػاىي البادادسػن فػي مطمػو القػرف في مص
ال الراف بابرز األسما  الام ن مف المتميزاف في سػما  ال ػراؽا ولػـ سهػف اطػاؽ 

                                                 
نسسػاف  02نقا   فأ الثقافن ال راقسن األصوؿ والتطػورا  بػد األميػر البػدرافا م مػن ثقافتنػا ع أ0)

 .  024أ 2103

/ 0ينظرأ سماو الكتابن في أب اد ثهاسن باداد الم اصر ا  باس عمع  مي م مػن الػرقسـ ع أ2)
 .  7أ 2103ساف نس
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تمػػػؾ األسػػػما   مػػػا تمػػػؾ المقػػػاىي يثيػػػر ثساسػػػسن ا عػػػرافا فقػػػد هانػػػو ال اقػػػاو 
واصػػػػػػل وتطػػػػػػوار القػػػػػػدراو ا  تما سػػػػػػن والثقافسػػػػػػن فسمػػػػػػا بيػػػػػػنيـ  سػػػػػػرا  لممػػػػػػود  والت

ذا هانػػػػو الوظسفػػػػن المهانسػػػػن لممقيػػػػا  سػػػػسما فػػػػي األثسػػػػا   وانمهانػػػػاو الذاتسػػػػنا وا 
الالػػػػ بسن البادادسػػػػن فسػػػػثن لمتواصػػػػل ا  تمػػػػا ي وتبػػػػادؿ األعبػػػػار وتفقػػػػد الػػػػ وف 
ا عػػراف باسػػن زاػػاد  الػػتاثـ وا واصػػر ا  تما سػػن فػػدف الصػػفن األدبسػػن فػػي ىػػذه 

لممقيػػاا فقػػد هانػػو تمػػؾ المقػػاىي بمثابػػن المنتػػدساو المقػػاىي غيػػرو ىػػذه الوظسفػػن 
ال امػػن التػػي ي تمػػو فييػػا أكبػػر  ػػدد مػػف الميتمػػيف بالثقافػػن والمالػػتاميف بالصػػثافن 
وهتابن األدما واعتفو مف تمؾ المقاىي وظسفن الميو ومضس ن الوقػو الػا وظسفػن 

و يػاو  أكبر ىي الثواراو ال اد  في الثقافن وال وف انبػداع المعتمفػن وت بػر  ػف
نظػػر معتمفػػن اذ أصػػبثو تمػػؾ الثػػواراو أالػػبو بػػدروس ثقافسػػنا أو مرتكػػزاو ثقافسػػن 

قابمن لمتطور فسما ب دا وهاف الفضا  الثقافي فضا   مفتوثػا أأ
فػا يتثػدد ب ػرؼ  أ0)

نمػػػا يتثػػػدد  أو  ػػػنس أو لػػػوف أو فلػػػن أو ديػػػف أو نمػػػط فهػػػر  أو ات ػػػاه سساسػػػي وا 
ب يػػػػدا   ػػػػف التمثػػػػور ثػػػػوؿ اليوسػػػػن الثقافسػػػػنا بػػػػالر   واألفهػػػػار الثقافسػػػػن اننسػػػػانسن 

والثوار الثقافي ىو ثوار التنوع والت ددسػن الثقافسػن تثػو سػما  الػوطف أو اننسػاف 
 في هل ال الـ. 

اّف مدينن مثل باداد ظمو ت سش في عاف  مف سسهنيا فضا   ف أنيا   
مثػػل تنفصػػل  ػػف المػػدوف فػػي الماضػػي و  فػػي الثاضػػر أو فػػي المسػػتقبلا انيػػا ت

األغػػوا  فػػي  ممسػػن ا سػػتقطام الثقػػافي والفهػػر  والثضػػار  لتعػػراف وىػػذا ي ىميػػا 
أف تكػػػوف  اصػػػمن لمثقافػػػنا ))فباػػػداد ظمػػػو تثمػػػل مضػػػموف الراػػػاد  فػػػي تمثػػػور 

.. وىػػذه المدينػػن تضػػ نا فػػي أ2)معتمػػع ال مػػـو والفنػػوف وا دام والثقافػػاو ثوليػػاأأ

                                                 
ذاكر  باداد الثقافسػنا م مو ػن بػاثثيفا )مصػدر سػاب أ والػنص مػف بثػث المقػاىي األدبسػنا  أ0)

 .  74ه  بيرأ 

 . 9أ 2103نسساف  0سماو الكتابن في أب اد ثهاسن باداد الم اصر ا م من الرقسـ ع أ2)
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وىػػذا التنػػوع المعتمػػع المتفػػ  فػػي دالػػر  السػػ اؿ المثيػػر ثػػوؿ تكوانيػػا وصػػيرورتيا 
 فا فػػالنظر  التاراعسػػن همػػا سقػػوؿ لوهػػاتش   ت نػػي ا ػػاد  اسػػتنبان ال مػػل المترتبػػن 
 مييا بقدر ما تميػم فػي أ ماقنػا الػ ورا  غامضػا   مػا التثػر  والتمثػسص لم مػل 
التثػػػوؿ والتبػػػدؿ الثاصػػػل الػػػذ  نػػػراها انػػػو ادراؾ لقسمػػػن مسػػػتباثن زمنسػػػا  مػػػف أ ػػػل 

واألىمسػػن الافتػػن لباػػداد تتمثػػل بػػاأل وا  والتقاليػػد واأل ػػراؼ التػػي تنسػػه المرا  ػػنا 
 اقاتيػػػػا اننسػػػػانسن المعتمفػػػػن الػػػػا در ػػػػن ا نػػػػدماج الكمػػػػي بػػػػيف مهوّنػػػػاو م تمػػػػو 
المدينن وم طساتيا التػي تضػرم فػي  مػ  األثاسػسس والو ػدافا وتمػؾ الم طسػاو 

ألنيا ترتو  مف أطسػاؼ أّىمو باداد باف تمنل لقم  اصمن الثقافن )) -في ظني-
المدينن المتنو ن .. ناسياا الوار ياا مقاىيياا مزاراتياا هنالسيا ورىبانيا ودروهيػا 

ا وت ػدديتيا الثقافسػن وقمبيػا الكبيػر أ0)الضي  وسػاثاتيا ال امػن وسػرالرىا وأسػرارىاأأ
ـّ هػػػّل اليوسػػػاو الثقافسػػػن بمثبػػػن األـ ل مسػػػو أبناليػػػاا فيػػػي بمػػػد األطسػػػاؼ  الػػػذ  ضػػػ

واف الثقافن التػي نسػ و مػف تكوانيػا المػوني ال ميػل ضػفير  ثػم ت مػو أىميػا وتا
بطوالفيـ وم تقداتيـ وأ راقيـ ا انيا مدينن قوس القزح في طيػع أىميػا ا انيػا نبػو 

 الصفا  وغدير الوفا .
لمثقافػن؟ وىنػا    نوفي العتاـ ن يد طرح س النا الساب  لماذا باداد  اصػم

ف و القيػا بالػبهن  لسػاو ا نب ػاث والتكػواف والصػيرور  سمهف أف نافل د لػن المػد
بثيث همما تبا دو فييا المسافاو تقارهو المامل وتالػاكمو مػو ب ضػياا فباػداد 
ىي ال امن أو الرمز الذ    سهاد تعتفي ومضاتو  ف دور  أفاؾ التنوع الثقػافي 

تنوع في ظل انسػانسن و فاقو المتمثمن في التسامل والثوار والت انس الثقافي لذلؾ ال
اننسػػػػاف وسػػػػ ن أفقػػػػوا فيػػػػي بثػػػػ  تسػػػػتث  أف تكػػػػوف  اصػػػػمن لمثقافػػػػن الدالمػػػػن ا 

ف غّبرتو األساـ ا وستبقا  ميمن معّمد  وميممن لمثبييا .  فالذىم   سصدأ وا 

                                                 
 .  9المصدر الساب ا صأ  أ0)
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وز أو ال امػػػاو أو القوا ػػػد نظػػػاـ مػػػف الرمػػػ –همػػػا ىػػػو م ػػػروؼ  –الماػػػن 
معتزف في أذىاف متكممي المان ا وهل فػرد سسػت مل أو سسػتال ىػذا النظػاـ  نػدما 

و العاصػػػن ا أو همػػػا سقػػػوؿ ) ػػػاف هػػػوىيفأ "اّف الثػػػدس ػسهتػػػم أو يتثػػػدث بطراقتػػػ
فا مسػن انسػانسن  –اذف  –ا فالماػن  (1)الماو  لممست مل ىو وثػده الم سػار المقبػوؿ"

ألفهػػػار وا نف ػػػا و والرغبػػػاو بوسػػػاطن نسػػػ  م رفػػػي مػػػف تيػػػدؼ الػػػا توصػػػيل ا
الرموز الصوتّسن الموّلد  ارادسا  أو مقصدسا  ا والمفرد  وثدىا   تممػؾ هسانػا  مسػتقا  
فػػي م ناىػػا منقط ػػن  ػػف الكممػػاو األعػػر  ذاو الصػػمن بيػػا ترهيبسػػا  ا والػػذ  يوّ ػػو 

 قسمتيا الم نوسن ىو السساؽ.
تيػػػا ا نفتاثسػػػن تاعػػػذ فػػػي الم ػػػاؿ التػػػداولي فالماػػػن  مػػػا الػػػرغـ مػػػف طبس  

)ا ست ماليأ الثساتي والثقافي منثا   عر ا اذ همما ارتبطػو بػالمتكّمـ والعصػيتو 
وأفهػػػاره العاّصػػػن )ا يديولو سػػػنأ ومر  ساتػػػو اسػػػتندو الػػػا تو سػػػو مثػػػدد مػػػف لػػػدف 
المػػتكّمـ  مػػا الػػرغـ مػػف طبس ػػن العمػػ  الػػد لي فػػي ا سػػتعداـ الماػػو  ا فيػػي فػػي 

واضػػػو ا سػػػت ماؿ تاعػػػذ بنظػػػر ا  تبػػػار دور المػػػتكمـ وىواتػػػو وتػػػدا ساو أفهػػػاره م
 .سن والسساسسن والدينسن والثقافسنوالتي تمثل مر  يتو ا  تما 

اّف ال نػػع الماػػو  الػػذ  ن نسػػو فػػي ىػػذه الدراسػػن ىػػو هػػل م نػػا مباالػػر أو  
ا عػر موح  أو  امن بصران تثيل الا تفسير لاو  تقصػده الػذاو فػي اسػتيداؼ 

موقفػػا  أو سػػموها  ا واألمػػر لػػسس غرابػػا  فثينمػػا سسػػمو فػػرد مػػا هامػػا  يثيػػر ثفسظتػػو 
واب ػػث غضػػبو مػػف الطبس ػػي أف تتثػػرؾ نػػوازع الػػذاو ب نػػع مػػا قػػد سهػػوف  سػػدسا  
سسبم ذلؾ "ال نع الماو  لمفيـ الثرفي ا ألّف  نع المالا ر والاضم ومالػا ر 

                                                 
وتقدسـ ا د. ه الولي ا دار الكتام ال ديد  المتثد  الكاـ السامي ا  اف هوىيف ا تر من  (1)

 .71أ  2103بيروو ا  –
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ن تصػػػػػبل  نفػػػػػا  م لمػػػػػا  ذا طبس ػػػػػن الػػػػػذنم ا ثالمػػػػػا نفسػػػػػرىا بػػػػػالم نا الثرفػػػػػي لّماػػػػػ
ا واتنوع مفيـو ال نع "سوسيولو سا " وات ػدد وفػ  صػساوص المالوفػن مثػل  (1) سدسن"

هولو يأ وىنػػػاؾ أالػػػهاؿ وصػػػسف ثديثػػػن سأ ال نػػػع ال سػػػد  وال نػػػع النفسػػػي )السػػػ
لم نع ظيػرو فػي أتػوف التطػور الفهػر  الثػداثي مثػل أ ال نػع الثقػافي ا وال نػع 

ا فػال نع ىػو  اقػن  أ وال نع الفهػر  وال نػع السساسػيالماو األعاقي و)ال نع 
ّف أ  افػػػران فػػػي  صػػػراع أّولسػػػن بػػػيف القػػػو  الكامنػػػن والقػػػو  الفا مػػػن )الممارسػػػنأ ا وا 
اسػػتعداـ القػػّو  بااسػػن السػػسطر  أو اليسمنػػن أو ثتػػا الػػدفاع  ػػف الػػنفس يتثػػوؿ الػػا 

 ػػود الكمػػوني الػػا  نػػع ا وىػػذا س نػػي بػػاّف ال نػػع ىػػو تثػػّوؿ القػػدر  مػػف ثالػػن الو 
 .(2)ثالن الو ود بالف ل مف أ ل اليسمنن  ما ا عر

أّمػػا مفيػػـو الػػذاو أو )األنػػاأ فقػػد تػػر ـ ثػػديثا  بانػػو موضػػوع أو ماىسػػن أو 
ىػػػػي "نسػػػػ  تصػػػػّور  تطػػػػّوره الكالنػػػػاو البالػػػػران أفػػػػرادا  هانػػػػو أـ  ما ػػػػاو وتتبنػػػػاه 

وا  تما سن ومػف وتنسبو الا نفسيا ا واتكوف ىذا النس  مف العصالص النفسسن 
ا فالفهر الثديث  نػي بالػذاو وت مػ  (3) ناصر ثقافسن هالقسـ واألىداؼ والقدراو"

في  وىرىا وصػو   الػا الثقسقػن اننسػانسن ولمػنل الػذاو القػدر   مػا ت ػاوز أطرىػا 
الذاتسن الضسقن العانقن الا مستو  الواقو الثقافي اننساني بب ده الثقافي الالامل ا 

 بػػر توسػػط ا عػػراف همػػا أالػػار )بػػوؿ راهػػورأ الػػذ  يػػر  أّف هػػل وىػػو فيػػـ سمػػر 
ت رهػػػػن انسػػػػانسن أصػػػػميا ت رهػػػػن لسػػػػانسن ا فالػػػػذاو ىػػػػي الػػػػرهف الم رفػػػػي لالعصػػػػسن 

                                                 
 نع المان ا  اف  اؾ لوسرهل ا تر من ه بدو  ا المنظمن ال رهسن لمتر من ا بيروو ا  (1)

 .413أ  2115

بيروو  –ينظر عراع المثقع في ال راؽ ا ه غاز  األعرس ا التنوار لمطبا ن والنالر  (2)
 .094 -093أ  2100

صور  ا عر ال رهي ا تثرار الطاىر لبيم ا ثوؿ مفيـو صور  الذاو وصور  ا عر ا  (3)
 .803أ  0999بيروو  -فتثي أبو ال ينيف )بثثأ ا مرهز دراساو الوثد  ال رهسن 



 210 

اننسػػاف يػػتـ مػػف عاليػػا ا ػػاد  البنػػا  السػػراو والمناسػػم لمم ػػارؼ واألنظمػػن وفقػػا  
 .(1)لمتطمباو ال صر المست د  ا وتايير الهل الصساغن الم رفسن

ا )غيػر أ أ  مػا ىػو عػارج نطػاؽ الػذاوني مفيـو ا عػر هػل مػا ىػو وس  
والثداثيوف في تروا يـ لمثداثن يروف أّف الثداثن تمثل النظر  األرقػا لتعػر ا اذ 
أنيػػا د ػػو الػػا النظػػر  اننسػػانسن بػػيف أفػػراد الم تمػػو ب يػػدا   ػػف الظمػػـ وا سػػتااؿ 

ف  رقػػو ولونػػو و قيدتػػػو وانقصػػا  ا ود ػػو الػػا اثتػػراـ عسػػاراو ا عػػر ميمػػا هػػا
ود ػػوا الػػا التسػػامل واتعػػاذ الثػػوار سػػبسا  لمتوافػػ  اننسػػاني مػػو ا عػػر ا وت ػػاوز 
ثػػػدود الػػػذاو الػػػا مػػػا ىػػػو عار يػػػا سػػػوا  أكػػػاف فػػػردا  أـ فلػػػن أـ  ما ػػػن ا "فػػػالواقو 
الم رفي يرالدنا الا أّف هل ما ىو عارج الذاو الفردسػن ىػو )ا عػرأ بالنسػبن لتمػؾ 

ىػػو عػػارج ذاو ال ما ػػن الفهراػػن وال قالدسػػن ىػػو ا عػػر بالنسػػبن الػػذاو ا وهػػل مػػا 
ا والثػػديث  ػػف ا عػػر سقودنػػا الػػا مػػا سسػػما بػػػ)ا عر أ نثػػفأ  (2)لتمػػؾ ال ما ػػن"

وىػػو مػػا أّكػػده الباثػػث الفرنسػػي ) ػػاف فػػاروأ  نػػدما  ػػّد األنػػا المتماىسػػن بػػالم موع 
فػي م تم نػا ال راقػي  )أنا  ما سنأ أو )نثفأ ا ول ّل ىذا المفيػـو مػا زاؿ ثاضػرا  

وتثيل الا و وده سموهساو الرغبػن فػي التصػفسن ال رقسػن أو المذىبسػن أو السساسػسن 
ا فػػػا عر سػػػوا  أكػػػاف فػػػردا  أـ  ما ػػػن تصػػػبل )نثػػػفأ  عػػػر بالنسػػػبن السػػػو أسضػػػا  ا 
وهاىما صور  أو ثضور يتثدث فسو ال ور الذاو بػذاتيا والتمثػور ثوليػا ولكػف 

ر  ت  ػػػل الػػػذاو تتفا ػػػل وتػػػزداد رغبتيػػػا  بػػػر ا متػػػزاج الثقافػػػن وسػػػ ن األفػػػ  الفهػػػ
بػػا عر أو بمػػا يرمػػز السػػو ولكػػف تبقػػا وقفػػن الػػذاو أمػػاـ ا عػػر باعتافػػو الثقػػافي 
وال قيد  وال رقي ىي وقفن مالوبن بالقم  تبثػث  ػف المعتمػع  مػا  فػي الوصػوؿ 

 الا الم تمع أو األنموذج األمثل. 
                                                 

ينظر األيديول سا والّمان ا  وف ا   وزاع وتالبوو  ي تايمر ا تر من باقر  اسـ ه ا  (1)
 .082 -080أ  2118باداد  –لال وف الثقافسن دار ا

  –عطام ا عر ا د.  بد ال ظسـ السمطاني ا المرهز ال المي لدراساو الكتام ا عضر  (2)
 .26أ  2115ليبسا ا 
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ّف    يتثق  –فالذاو في واقو األمر   و ودىػا اّ  بو ػود ا عػر انسػانسا  وا 
اراد  ي الػػا و أف يعمػػ  البالػػر معتمفػػيف فػػي الماػػاو واأل نػػاس واأللػػواف ولػػذلؾ 

. (1)صػػار ا عػػر ضػػرور  سثػػدد وظسفتػػيف ىمػػا أ بمػػور  اليوسػػن وتنظػػسـ العصوصػػسن
ا ول ػػػّل أالػػػّد مػػػا تعالػػػاه الثقافػػػن اننسػػػانسن ىػػػو )تنمػػػسط صػػػور  ا عػػػرأ القالمػػػن  مػػػ

يع والت مػػػسـ ا والتنمػػػسط   سقػػػع  نػػػد ثػػػد م ػػػيف انمػػػا يت ػػػداه الػػػا الم ػػػاؿ نصػػػالت
ّف ىػذا التنمػسط  ان تما ي وال قيد  والثقافي لتاكيد صػفاو التراتبسػن ان تما سػن وا 
الػػذ  تعضػػو لػػو األفهػػار واألثهػػاـ ومػػا سقػػـو  مسػػو مػػف وسػػالط مت ػػدد  يػػد و الػػا 

 نػػدما ت مػػد ا يػػديولو سا الػػا  ال نػػع والاتسػػامل مػػو ا عػػراف و"اّف ذلػػؾ سسػػتفثل
استااؿ الب د الثقافي ألّف تعطي ال راقيل   سهوف اّ   ندما سثصل الو ي باننا 
نثمػػػػل  ػػػػف ا عػػػػر أفهػػػػارا  وأثهامػػػػا  منّمطػػػػن ا اذ لػػػػسس هػػػػل  ػػػػيف قػػػػادر   مػػػػا أف 

ا فالصور  النمطسن تاعػذ الػها  غيػر مثػدد مػف التصػنيع والتبسػسط المعػّل (2)تر "
لفن بالكامل ب دـ و ليا الػوطني أو قوميتيػا أو  قيػدتيا ا وقػد يتطػور هاف تتيـ طا

ذلػػػؾ التنمػػػسط المعػػػل بسػػػبم العطػػػام الماػػػو  التثراضػػػي الػػػا در ػػػن  السػػػن مػػػف 
التفػػراط فػػي العػػاؼ واألمثمػػن غيػػر ب يػػد  فسمػػا نػػراه فػػي م ػػاؿ ان ػػاـ ومػػا تبثػػو 

ن ومذىبسػػن ب ػػض القنػػواو مػػف عطػػام تثراضػػي يثيػػر أزمػػاو ذاو أب ػػاد ا تما سػػ
تناثران تػ ثر سػمبا  فػي الوضػو الثسػاتي لمنػاس وتنعػر فػي الوضػو الثقػافي الػدا ي 
الػػا الت قػػل والثهمػػن ا وىهػػذا نػػر  أّف  ممسػػن التنمػػسط تقػػـو بتصػػنيع ال ما ػػاو 
المعتمفن  ف )الذاو المتطرفػنأ أو المتالػدد  وتػد و الػا تػدميرىا وازالتيػا ا ولػذلؾ 

تث سـ ا عر مف عاؿ وصفو بصفاو غالبا  مػا ن د ب ض التو ياو التي تقـو ب
ان تما سن أو المذىبسن ثـ تم ػا الػذاو الػا  وف سمبسن ومف ثـّ ت مميا  ما فلتوتك

تنمػػػسط فلػػػن ا عػػػر ثتػػػا تميػػػز نفسػػػيا  نيػػػا فت سػػػس مػػػف )نثػػػفأ الػػػذاو قػػػو  فػػػي 

                                                 
 . 99ينظر صور  ا عر ال رهي ا بثث أ المفارقن الضروران ا د ؿ البزر  أ  (1)

 .23المصدر الساب  أ  (2)



 213 

موا ين )ىـأ ا عر ا وقد تنسم الا نفسيا الصفاو اني ابسن لثماسػن نفسػيا مػف 
 ا عر. عطر

ول ػػػػػّل ممػػػػػا سسػػػػػ فنا فػػػػػي م ػػػػػاؿ اسػػػػػتعداـ ال نػػػػػع الماػػػػػو  ىػػػػػو التوّ ػػػػػو  
ا  تمػػا ي لماػػن واسػػت ما تيا اليومسػػن أو مػػا سسػػّما بالتداولسػػن التػػي "ت مػػل بنالػػان 
لإل ابػػن  مػػا السػػ اؿ الميػػـ أ هيػػع ت مػػل الماػػن فػػي الم تم ػػاو المعتمفػػن ؟ وىػػي 

ور الػػػذ  تثػػػاوؿ فسػػػو أف تبمػػػور المدرسػػػن التػػػي تبػػػدو أّف أبثاثيػػػا   زالػػػو فػػػي الطػػػ
و سػػػسما فػػػي م ػػػاؿ األف ػػػاؿ الكامسػػػن وأف ػػػاؿ ا ن ػػػاز وأف ػػػاؿ التػػػاثير (1)أفهارىػػػا"

وا ستمزاـ التعاطبي وغيرىا مما لو صػمن بفا مسػن الماػن فػي الم تمػو تػاثيرا  وتنفيػذا  
ا وابدو أّف صساغن الم موماو لاوسػا   مػا المسػتو  ا  امػي والثقػافي أسػيـ فػي 

 يه الصػػرا او بػػيف ا فػػراد وال ما ػػاو وثتػا بػػيف ب ػػض الػػدوؿ ا األمػػر الػػذ  تػا
ثػػػدا بال ديػػػد مػػػف الدارسػػػيف الػػػا ان تقػػػاد بػػػاف ال نػػػع الماػػػو  وسػػػيمن مػػػف وسػػػالل 
الصػػراع السساسػػي وا  تمػػا ي والثقػػافي بػػل "المثػػرؾ األسػػاس لم ديػػد مػػف النز ػػاو 

 انػم الماػو  والم رفػي   ػل الدالر  فػي  ػالـ اليػـو .. وىػذا الػدور الػذ  أن طػي لم
األطػػػراؼ المتثهمػػػن فػػػي الم مومػػػن تقتنػػػو بػػػاف الػػػتثهـ ي ػػػم أف يبػػػدأ بتاييػػػر نظػػػـ 

 (2)التفهير  ند العصـ والبد  بالتثهـ في أنساقو الفهران "
ب ػػد تمػػؾ انضػػا او التوضػػسثسن ل نػػواف الدراسػػن ومػػا سثممػػو مػػف د  و  

فػػػػػي زثمػػػػػن الصػػػػػرا او  ذاو ماػػػػػز  ثسػػػػػاتي ا نسػػػػػاؿ أ أيػػػػػف الم تمػػػػػو ال راقػػػػػي
والت اذبػػاو السساسػػسن وال رقسػػن والدينسػػن ؟ وىػػل ذلػػؾ الم تمػػو م ىػػل لطػػرح األسػػلمن 
الثقافسػػن الكبػػر  والمصػػيران والوصػػوؿ الػػا أ وبػػن  مسقػػن أـ أّنػػو مػػازاؿ غارقػػا  فػػي 
 زلسػػاو المالػػيد اليػػومي الػػدرامي ؟  وىػػل المثقػػع ال راقػػي ت ػػاوز  قػػد  النعبوسػػن 

                                                 
الكواو  –أ 9راساو الماوسن الم اصر  ا د. نايع عرما ا  الـ الم رفن )أضوا   ما الد (1)

 .023أ  0978

 –التداولساو ا  مـ است ماؿ المان ا ا داد ا د. ثافن اسما يمي ا  الـ الكتم الثديث  (2)
 .376أ  2100األردف 
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لصسانن م اد و ثقافسن واق سن متوازنػن بث ػـ األعطػار التػي  الفوقسن وصار م ىا  
س ساليا م تم و ؟ وىل أنته ا ثتاؿ واق ا  ثقافسا  غّيػم فسػو المثقػع لسمػرر ثقافتػو 
ال دوانسن ؟ وهيع أّثرو الثقبن التي أ قبو األثػتاؿ  مػا طرالػ  الت بيػر الماػو  

 في العطام السساسي والثقافي ؟ 
صران لنيه اسقان السمطن ال راقسن وتقوسض الدولػن بالكامػل اّف الو د  القس 

وتيالػػػػسـ البنػػػػا التثتسػػػػن بػػػػاثتاؿ الو سػػػػاو المتثػػػػد  ا ميرهسػػػػن لم ػػػػراؽ لػػػػـ ت مػػػػم 
لمم تمػػػو ال راقػػػي ثقافػػػن غرابػػػن  نػػػو فػػػي ىيلػػػن قػػػسـ سساسػػػسن وأعاقسػػػن فثسػػػم بػػػل 
م صػػػن و أسضػػػا  أننموذ يػػػا الثقػػػافي العػػػاص وىػػػو أنمػػػوذج تمفسقػػػي ت مس ػػػي مرّهػػػ

ترهيبػػػا  فّ ػػػا  مػػػت  ا  ثاولػػػو مػػػف عالػػػو اليسمنػػػن المطمقػػػن  مػػػا ال ػػػراؽ والتعطػػػسط 
لمسسطر   ما ال الـ ال رهػي وا تثػاث الثقافػن ال رهسػن وانسػامسن وطمػس ىواتيػا ا 
و مػػا الػػرغـ مػػف ىالاالػػن ىػػذا النمػػوذج ووقتيتػػو والػػذوذه فدنػػو  ػػز  مػػف واقػػو  االػػو 

تاراعي والثقافي بسبم مو او الاػزو التػي الم تمو ال راقي في فتراو ا نهسار ال
مػّرو بػو ا ومػو أّف األعطػار النفسػسن واألعاقسػن التػي سثػدثيا  ظسمػن بيػد أنيػػا   
تف ل ف ميا الم هد اّ  بو ود سػمطن  مسػا مسػاند  لػو . ذلػؾ ألّف قػو  ىػذا التسػار   

األ نبسػن  تكمف في طاقاتو العاصن بل فػي اتثػاده بثقافػن ال نػع المرتبطػن بػاندار 
 در او لممصػػالل الوطنسػػن ال راقسػػن ا فػػدد والتو يػػاو المثّمسػػن ذاو المالػػاراو الم ادسػػن

س يد ينطم  مػف ر سػن نقدسػن ثضػاران ذاو أب ػاد  يدولو سػن لمكالػع  ػف النظراػن 
التػػػي تعطػػػط ليػػػا الثقافػػػن )األمبراالسػػػنأ فػػػي تضػػػميل صػػػور  الواقػػػو الثقػػػافي ال رهػػػي 

ف ا ستالػراؽ بانػو "ممارسػن  قمسػن غرهسػن تكالػع وتالواييا ا فقد أكد في ثديثو  
مظيرا  مف مظاىر ال قل الارهي في ا اد  صساغن ا عر  مػا وفػ  ر سػن مثػدد  

 (1) بر منظور عاص"

                                                 
رهسن ا ا ستالراؽ ا الم رفن ا السمطن ا اننالا  ا ادورد س يد ا م سسن ا بثاث ال  (1)

 .204أ 2113ا  6بيروو ا ن
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اّف الالػػػرؽ الػػػذ  نّمطتػػػو الثقافػػػن الارهسػػػن ثػػػيف وصػػػفتو بال يػػػل والتعمػػػع  
ـ والتطػػػػػرؼ هػػػػػاف تسػػػػػوساا  لمصػػػػػالثيـ السساسػػػػػسن وا قتصػػػػػادسن فػػػػػي مثاولػػػػػن مػػػػػني

وفأ أّف صػػراع الثضػػاراو ينبثػػ  مػػف  ػػّد  مثػػاور تمثػػل تػػ ثتالػػو ا واػػر  )ىنتا
ـّ ا نتمػػا  الثضػػار   الدسانػػن  نػػده الثػػد الفاصػػل لمصػػراع بػػيف الثضػػاراو ومػػف ثػػ
"فالثقافػػن أو اليوسػػن الثقافسػػن والتػػي مػػف أوسػػو م انييػػا اليوسػػن الثضػػاران ىػػي التػػي 

فػػػال نع الماػػػو  الػػػذ  سثيػػػل الػػػا  ا(1)تالػػػّهل نمػػػاذج التماسػػػؾ والتفهػػػؾ والصػػػراع"
)األف اؿ الكامسن وا ن ازانأ التي تتبناىا التداولسػن ليػا ثضػور ميػـ ىنػا ألنيػا   
تثػػػػدث صػػػػرا ا  بػػػػيف األفػػػػراد أنفسػػػػيـ ا أو ال ما ػػػػاو مػػػػو ب ضػػػػيا فقػػػػط بػػػػل بػػػػيف 
ال ما ػػاو والسػػمطن الثاكمػػن أسضػػا  مػػو أّف األنظمػػن المسػػتبد  تػػر  أّف مػػف ثقيػػا 

وممارسػػتو بػػدنسا  ورمزاػػا  "وال نػػع المقصػػود ىنػػا   سثيػػل فقػػط الػػا  اثتكػػار ال نػػع
اثتكػػار مػػا سسػػمسو )بييػػر بورديػػوأ قػػو  القيػػر مثػػل ال ػػسش والالػػرطن ا انمػػا سالػػمل 
معتمػػػع أنػػػواع الرأسػػػماؿ ا رأسػػػماؿ اقتصػػػاد  ا رأسػػػماؿ ثقػػػافي ا وبصػػػور  أفضػػػل 

 (2)لدولن"رأسماؿ ا امي ا رأسماؿ رمز  ا وىذا الت مو مف ثيث ىو سالهل ا
 القتل الرمزي والعنف الرمزي :

اّف مفيػػـو )القتػػل الرمػػز أ همػػا أظػػف ىػػو مفيػػـو سثممػػو عطػػام لاػػو  داع         
الا ال نع والممارسن ا وار  الباثث ه األعرس "أّف المقصود بػػ)القتل الرمػز أ 
ىو العطام الماو  الثقػافي الػذ  سػاد فػي  ػراؽ مػا ب ػد صػداـ وأبػرز عصالصػو 

ييػػيه ال ما ػػاو والتثػػراض  مػػا هراىسػػن ا عػػر واثتقػػاره وقتمػػو وسػػاتي غالبػػا  ىػػو ت
بػػػد او  العسانػػػن أو ال مالػػػػن أو الكفػػػر أو الب ثسػػػن أو األرىػػػػام أو انلثػػػاد أو أسػػػػن 

                                                 
داـ الثضاراو وا  اد  بنا  النظاـ ال المي ال ديد ا ىنت توف ا تر من مالؾ  بد وه  (1) صص

 .71أ  0999عمع ا الدار ال ماىيران لمنالر والتوزاو ن

ا وانظر أ ال قانسن ال ممسن ا بييرهورديو ا تر من أ  012عراع المثقع في ال راؽ أ  (2)
 .029دمال  أ  –ل وا ا دار هن اف لمدراساو والنالر  ادؿ ا
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تيمن ذاو طػابو فهػر  أو  قالػد  تعػرج مرتكبييػا مػف دالػر  ال ما ػن الوطنسػن أو 
. وسسػتث  القتػل والتالػنسو رمػزا  (1)تفاىن"السساسسن أو القومسن وت  مو عالنا  يتسـ بال

وواق ا  . وابدو أّف )القتل الرمز أ  ث  لما اقترثو  الـ ا  تمػاع )بييػر بورديػوأ 
سػػػما أثػػػد هتبػػػو بػػػو ا وىػػػو أسضػػػا  س تمػػػد لػػػذ  أالػػػاع مصػػػطمل )ال نػػػع الرمز أا

العطػػام الماػػو  ال نفػػي ا سقػػوؿ )بورديػػوأ "اّف أ  نفػػوذ سقػػـو  مػػا ال نػػع الرمػػز  
أ  عطػػػام لاػػػو  سفمػػػل فػػػي فػػػرض د  و م ينػػػن ا سفرضػػػيا بوصػػػفيا د  و  أو

الػػر سن ثا بػػا   اقػػاو القػػّو  التػػي ت صػػل قّوتػػو ا سضػػيع الػػا  اقػػاو القػػّو  ىػػذه 
وسضػػػيع أسضػػػا  بػػػاّف أ  نالػػػان (2)قوتػػػو الذاتسػػػن ذاو الطػػػابو الرمػػػز  المعصػػػوص"

فو فرضػا  مػف لاو  تثراضي "ىو موضو سا  نوع مف ال نع الرمز  ا وذلػؾ بوصػ
ا أ  أّف ال نػع الرمػز  لػسس أكثػر مػف (3)قبل  يػن مت سػفن لت سػع ثقػافي م ػيف"

نزوع الا فػرض مػف العضػوع والطا ػن  مػا  ما ػن مػا بطراقػن تمػتل مػف نظراػن 
انسمػػاف أو انتػػاج انسمػػاف لدر ػػن أّف المنضػػواف تثػػو سػػمطن ذلػػؾ ال نػػع الرمػػز  

ا فيو  نع وسػيمتو الّماػن وس ػّد بػدييسا   سست يبوف لو هما سست يبوف لم قالد الدينسن
لػػػػد  فلػػػػن المتمقػػػػيف لمعطػػػػام الماػػػػو  )السساسػػػػي أو الػػػػديني أو الثقػػػػافيأ نسمػػػػانيـ 

وال نػػع الرمػػز  لػػد  )بورديػػوأ يبػػرز (4)المطمػػ  بمنػػته ذلػػؾ العطػػام والعضػػوع لػػو
همثصػػػمن "لتثػػػوار  اقػػػاو السػػػسطر  والرضػػػوخ الػػػا  اقػػػاو  اطفسػػػن ا وتثواػػػل 

ارزماأ ما أو فتنن في وسػ يا ب ػث  ػدؿ  ػاطفي .. وات سػد ال نػع ا عر الا )ه
فػػي البنػػا الموضػػو سن مػػف عػػاؿ القػػوانيف التػػي تثفػػن سػػمطن الميسمنػػيف فػػي اطػػار 

                                                 
 .097المصدر الساب  أ  (1)

بيروو  –ال نع الرمز  ا بيير بورديو ا تر من نظير  اىل ا المرهز الثقافي ال رهي  (2)
 .  5أ  0994

 .05المصدر الساب  أ  (3)

 . 096ينظر عراع المثقع في ال راؽ أ  (4)
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ا وال نػع (1)مقو و اندراؾ والتقدير التػي ت تػرؼ باليسمنػن أو القػوانيف المفروضػن"
وعطابػا  لاوسػا  ذا اسثػا او في ال راؽ سابقا  و ثقا  لػـ يػزؿ سسػتعدـ مر  سػن ثقافسػن 

رمزان أو م اني مباالػر  وأسػموبا  ندار  الدولػن ونمطػا  لم اقػاو القالمػن بػيف األفػراد 
 وال ما او وهيف م سسن الثهـ والم تمو.

اّف التػػرابط بػػػيف الظػػػواىر السساسػػػسن ومػػػا يرافقيػػػا أو ينػػػته  نيػػػا مػػػف ميػػػوؿ  
قافػن تتميػز بقػدرتيا ال السػن  مػا التموسػو ثقافسن   ساعػذ دالمػا  طاب ػا  مباالػرا  ألّف الث

والتقنػػػو ا بيػػػد أّف  نصػػػر التكػػػرار ي هػػػد أّف مػػػا سثػػػدث ا ف ىػػػو  ػػػز  مػػػف ظػػػاىر  
 ما سن تت اوز المثقع الفػرد ا انػو ت ديػد لػدور  ال نػع )السػسهمو يأ التػي ولػدو 
فػػػي رثػػػـ األنظمػػػن المسػػػػتبد  هافػػػن س ػػػاد ب ثيػػػا بثػػػػوم  عػػػر واػػػتـ توظسفيػػػا ثقافسػػػػا  

 ن مستبد  ديد ا لنقرأ ىذا النص أ لمصمث
 في شارع السعدون / يسقط الصنم البارد 
 (2)يرشقو الصغار بالحجارة        
أّسن منف ن ن نييا مف ا اد  قرا   ىػذا الػنص لفاضػل ال ػزاو  ؟ ألػسس فسػو  

مػػا سثيػػل رمزاػػا  الػػا ممارسػػن ال نػػع ضػػد صػػاثم التمثػػاؿ مػػثا  ؟ فمػػف   س ػػرؼ 
ثصػػل فػػي سػػاثن الفػػردوس ؟ بيػػد أّف مزاػػن ىػػذا الػػنص تكمػػف الػػارع السػػ دوف ومػػا 

 في أّنو هتم قبل أره ن  قود    
ولػػو نػػص  عػػر ب نػػواف )الػػدهتاتورأ ناثػػن فسػػو المضػػموف الػػدا ـ لم نػػع  

 والرفض الفاضل لكينونن السمطن المت سد  في الدهتاتور ا سقوؿ أ 
 من ثقب في عاطفٍة ، من نافذٍة في سور  
 لدكتاتور ينحدر ا        

                                                 
 .57ال نع الرمز  أ  (1)

أ  2116ا  6المانسا ا ن –أل ماؿ الال ران ا فاضل ال زاو  ا منالوراو ال مل ا (2)
0/038. 
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 كالمعنة يمسك بالتاريخ ويطيوه عمى نار الماضي 
 يوقدىا مخبوال  في المستقبل 

...................... 
 من حائط مبكى ميجور  

 ينحدر الدكتاتور 
 من قفل في الفم 

 من رائحة الدم 
 ينحدر الدكتاتور

 (1)مأخوذا  بيتافات الشرطيين
ذ أنيػا تي ػو الثػاكـ الػدهتاتور  " الؾ أّف ىذه القصيد  واضثن الم نػا ا 

ييػػػـ  اوأّف الالػػػا ر هتبيػػػا لم مػػػاىير بنسػػػن التثراػػػؾ ا وهػػػاف ىدفػػػو األسػػػاس سساسػػػس
ولكػػّف (2)ال ميػػور أكثػػر مػػف النعبػػن وسػػبقو ا ثػػتاؿ ب قػػد أو  قػػديف  مػػا األقػػل"

المفارقن التي ي ػم الوقػوؼ  نػدىا ا ف ىػي أّف هثيػرا  مػف األفػراد والفلػاو صػاروا 
ل ال سػػػػد  أثسانػػػػا  والرمػػػػز  غالبػػػػا  ومػػػػف أطػػػػراؼ معتمفػػػػن ولػػػػدوافو " رضػػػػن لمقتػػػػ

 (3)مت دد "
ثػػيف نقتػػرم مػػف الثقافػػن ال راقسػػن ا مػػا   تاػػدو  اقػػن الماػػن بػػال نع أكثػػر  

وضوثا  ولكنيا لسسو أقل ت قيدا  والتباسا  و سسما في العطاباو السساسػسن واألدبسػن 
نػػاؾ صػػراع  نيػػع بػػيف انداراو الثماسػػسن ذاو المنثػػا التثراضػػي المباالػػر ا في

األميرهسػػػن المت اقبػػػن وهػػػيف الثهومػػػاو ال راقسػػػن المت اقبػػػن ثتػػػا اثػػػتاؿ ال ػػػراؽ ا 
والطرفػػاف سسػػتعدماف موروثيمػػا التػػاراعي مػػف ال نػػع واوظفانػػو بتنػػافس أو تنػػاغـ 

                                                 
 .0/437المصدر الساب  أ  (1)

 ام ن   –ال ر فاضل ال زاو  مقارهن تاوامسن ا )رسالن دهتوراهأ مثمود عميع همسن ا دام  (2)
 .215أ  2102الموصل 

 .095عراع المثقع في ال راؽ أ  (3)
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عفي ضػد مصػمثن الم تمػو ال راقػي ا ولقػد بينػو السػنواو المنصػرمن األعيػر  أّف 
غيػر قػادر ب ػد  مػا قمػم الم ػاد و الثقافسػن التػي سػادو  قػودا  الم تمو ال راقػي 

طوامن ول م فييا ان اـ واألدم والثقافن دورا  سمبسا   ف طرا  تثبيو الميل نثػو 
ال نع بد   مف موا يتػو ا وتظيػر المقارنػن الماوسػن التاراعسػن أّف الصػساغاو التػي 

  والمثتػػو  نفسػػيما ولكػػف بماػػن اسػػتعدمو قبمسػػا  فػػي تراثنػػا س ػػاد اسػػت ماليا بػػالماز 
أكثػر  نفػا  ا أ  أّف تواصػا  فػي الثقافػن والممارسػن السساسػسن سسػتثمر ثقافػن ال نػع 

 الماو  وىو ) نع رمز أ بالتاكيد.
فب ػػد ثادثػػن اغتسػػاؿ )هامػػل الػػساعأ المستالػػار فػػي وزار  الثقافػػن ولػػسس فػػي  

اف )القتػل مػّرتيفأ قػاؿ وزار  )الدفاعأ أو )الداعمسنأ هتػم سػ د  يوسػع مقػا   ب نػو 
فسػػػو أ " اّنػػػو نصػػػل هامػػػل الػػػساع فػػػي  عػػػر زاػػػار  لػػػو الػػػا لنػػػدف ب ػػػدـ ال ػػػود  الػػػا 
)المسػػت مر أ متسػػالا  مػػاذا هػػاف سف ػػل فػػي باػػداد )ال ديػػد أ أكػػاف سهتػػم افتتاثسػػاو 
وعطابػػػاو   م نػػػا ليػػػا ا ألنػػػاس   م نػػػا ليػػػـ ؟ أكػػػاف سثػػػاوؿ أف يػػػرمـ صػػػور  

ا فعطػػػام ىػػػذا (1)ور  ال ػػػراؽ المسػػػت بد المثتػػػل"الػػػالنن  صػػػسن  مػػػا التػػػرمسـ ا صػػػ
المثقع سثيل الا د ػو  ممارسػن ال نػع ضػد ال ػراقييف الػذيف "  م نػا ليػـ" ومػف 
  م نا لو   قسمن لثساتو ا وتثّدث  ف الساس مف "ترمسـ صور  ال راؽ الالػالنن" 
ممػػػا يػػػد و الػػػا ثالػػػن مػػػف التػػػوتر النفسػػػي الػػػذ  قػػػد سفضػػػي الػػػا ) نػػػع رمػػػز أ 

هػػاف الػػبييا   2118ا مػػف مثػػل ذلػػؾ العطػػام ا فمقتػػل هامػػل الػػساع  ػػاـ مسػػتوث
ألّف  الػػػػػذ  ثػػػػػدثنا  نػػػػػو ه ا عػػػػػرس2113بمقتػػػػػل  بػػػػػد الم يػػػػػد العػػػػػولي  ػػػػػاـ 

ال مميتيف هانتا نتي ن عطاباو مثرضن دف و القتمن الا أف يتثرهوا فانثناف قتا 
د  سػػاف فػػي بالرصػػاص الممفػػوؼ بػػال نع الماػػو  السػػاب  لمقتػػل وسػػننقل هػػاـ الػػاى

ثادثػن  بػد الم يػػد العػولي ون ػرؼ )القتػػل الرمػز أ الػذ  تالػػرهو الفػا موف ا سقػػوؿ 
"هػػاف أثػػدىـ سط ػػػف السػػيد  بػػد الم يػػػد بمفػػؾ براغػػي )درنفػػػسسأ ثيػػث لػػـ سسػػػ فو 

                                                 
 .28/8/2118في  2387ر المتمدف )البهن النوأ ال دد موقو الثوا (1)
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الوقو لمثصوؿ  ما عن ر أو سهيف وثيف سالو أثد الواقفيف أف يتوقع ألنو قػد 
يف العونن ا فسالو الالػعص ىػل ت مػـ ماو فا ابو أ د ني أالفي غميمي مف الب ثي

ػػّزؽ  سػػده  فا ابػػو أكيػػد أثػػد الب ثيػػيف    فا ابػػو أنػػو واىػػـ أ ىػػذا  َمػػفل ىػػذا الػػذ  من
ابف السيد العولي )المر و األ مػاأ فػارت ع )الر ػلأ ورمػا المفػؾ مػف يػده وأعػذ 

ا فا  عطام لاو  تثراضي ىذا الػذ    ػل (1)سصرخ لماذا أعبرونا بانيـ عونن"
تقػػد بػػاّف التالػػفي بالميػػو يػػرال الضػػمير ؟  ألػػسس مػػا سػػم و الر ػػل قبػػل الر ػػل س 

انقداـ  ما ف متو س ّد قتا  رمزاا  ؟ ل ّل ىذا الاف أغمم الػذيف قتمػوا ب ػد ا ثػتاؿ 
مػػف ال ػػراقييف المػػدنييف الػػذيف   تالػػاميـ السساسػػسن بقػػدر لقمػػن ال ػػسش سػػوا  أكػػانوا 

الماػػو  هافسػػن لتثراػػؾ األيػػد  نثػػو  مثقفػػيف أـ غيػػرىـ فتيمػػن العسانػػن فػػي العطػػام
 ال نع . 
اّف انعػػػتاؼ بػػػيف العطػػػام الماػػػو  الػػػدا ي الػػػا )ال نػػػع الرمػػػز أ وهػػػيف  

عطػػػػام )القتػػػػل الرمػػػػز أ يػػػػتمعص فػػػػي أّف األوؿ منيمػػػػا   ينتيػػػػي بدلاػػػػا  ا عػػػػر 
 سػػدسا  بالضػػرور  فػػي ثػػيف س مػػل القتػػل الرمػػز   مػػا ان ػػاز ىػػذه الميمػػن ثصػػرا  

ماف تثققػا فػي ال ػراؽ ب ػد ا ثػتاؿ بصػور   مسػن  ػف طراػ  لاػن وف مسا  ا والمفيو 
ال نػػع و مػػا اوسػػو نطػػاؽ وهانػػو ب ػػض األسػػما  المالػػمولن بػػو ت ّمػػ  فػػي ب ػػض 
المسػػػا د أو المثػػػّاو السػػػهنسن مػػػو لاػػػن الػػػاثنن داف ػػػن لمقتػػػل ا ولقػػػد الػػػمل القتػػػل 

ا ؿذيف اتيمػػػػوا بالت ػػػػاوف مػػػػو ا ثػػػػتاالرمػػػػز  الػػػػرالل مت ػػػػدد  مثػػػػل أ المثقفػػػػيف الػػػػ
والمبراليف ا والمتػر ميف ا والب ثيػيف ب نػاوانيـ الثزهسػن وال ممػانييف الػذيف  نػّدوا مػف 
الممثػػديف والكفػػر  فضػػا   ػػف المنتمػػيف الػػا الطوالػػع المهّونػػن لمم تمػػو ال راقػػي ا 
"الميػػـ أّف  لسػػاو ت سػػيد فهػػر  )القتػػل الرمػػز أ هثيػػر  وىػػي غالبػػا  مػػا تسػػتثمر نتي ػػن 

وثتػػػػا العطػػػػام الػػػػديني المضػػػػاد اسػػػػتثمر ملػػػػاو األثاديػػػػث السػػػػساقاو المتػػػػوفر  ا 
النبوسن واألقواؿ الموروثن )لمتثراض ضد فلن م ينن وبال هسأ .. وىػذا ا سػتثمار 

                                                 
 .01/0/2113 راد  الوطف الكواتسن ا ال م ن  (1)
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لػػـ سهػػف سػػو   ينػػن واألمػػر سالػػمل  مسػػو القتمػػن الرمػػزايف الػػذيف نالػػطوا فػػي ال ػػراؽ 
)ا عػرأ  بما فييـ المثقفوف .. ولقد  اىد ى     مس ا  في التثراض ضد ب ضيـ

مػػف عػػاؿ أالػػهاؿ الثقافػػن المتاثػػن أمػػاميـ وأبرزىػػا المقػػا و والعطابػػاو ال ما سػػن 
التػػي انطمقػػو مػػف طػػرؼ ضػػد  عػػر وهانػػو النتي ػػن ىػػي تثػػّوؿ ال ػػراؽ الػػا ميػػداف 

 .(1)قتل بدالي غير مسبوؽ في تاراس البمد"
ا ن بػيف طػرفيف متطػرفيف فػي مواقفيمػاوقد ظيرو ماالطن مفادىػا الوسػطس 

ضػػػػو الثػػػػل "باسػػػػـ الوسػػػػطسن أو الوسػػػػط ال ػػػػادؿ ا ومادمنػػػػا نػػػػرهط الوسػػػػطسن وافتر 
بالت قل والثهمن وا  تداؿ فقد سستال ب ضيـ رغبن عصميـ في ا  تداؿ ليوق و 
فػػي الامػػط .. وقػػد يتيمػػوف العصػػا  مػػا بػػاّف موقفػػو أو تصػػوره أو سػػموهو متطػػرؼ ا 

ـّ  سمػػػرروف الموقػػػع وأف ىػػذا الوضػػػو سسالػػػهل بداسػػػن لمفتنػػػن وز ز ػػػن األمػػػف ومػػػف ثػػػ
الػذ  س تبرونػػو م ػػتا  .. وهانػػو الوسػط بػػيف ا را  فػػي ثػػيف أّنػو لػػسس هػػذلؾ ا وقػػد 
سقوموف باعتزاؿ المواقع الا اثنيف فقط بالهل سسمل بتقدسـ موقفو  مػا أّنػو وسػط 
بينيما .. مما ي  ميا ترتبط بماالطن ا عتزاؿ المفرن ثػيف تطػرح ثّمػيف و  و ػود 

 .(2)تراد" أل  بديل  عر عارج ما
اّف صػػػسان ا عتػػػزاؿ الماػػػو  قػػػد تكػػػوف واثػػػد  مػػػف المثرهػػػاو التثراضػػػسن  

لػسس )أنػاأ أو )أنػوأ ا أ  أىػـ ) مذابػن مأأنػا )ىػو الدا سن الا ال نع ا فالوطف 
انمػػػػػا ىػػػػػو )نثػػػػػفأ أ  لم ػػػػػراقييف  مس ػػػػػا  ا وثينمػػػػػا سقػػػػػـو العطػػػػػام السساسػػػػػي أو 

أو فلػن م ينػن يتثػرؾ ال نػع  يفا  تما ي أو الثقػافي باعتزالػو لاوسػا  بالػعص م ػ
تقـو المان بتقزاـ صور  الػوطف فػي  بػار  مػو ز  ) ػراؽ الالػعص الفانػيأ أو  اذ 

) راؽ الفلػن الفانسػنأ ؟ ألّف ىػذا يز ػزع وطنسػن ال راقػي وهػذلؾ تنتفػي الثا ػن الػا 

                                                 
 .097عراع المثقع في ال راؽ أ  (1)
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و أو الثػار منػو ثينمػا تتصػادـ ف ثقسقي ومثل ىذا الػوطف سمهػف اسػتباثتو ود وط
 نتفي الروح الوطنسن.المصالل وت
ثينما انتيو الثرم ال المسن الثانسن بيزامن النازان وتعراػم ألمانسػا تنػاد   

المثقفػػوف األلمػػاف ا ػػاد  اثسػػا  الثقافػػن وتف يػػل الوطنسػػن فػػي نفػػوس المػػواطنيف مػػف 
زاوسن )الوطف لم مسوأ وأ منوا ال ارا أسموه "سنن الصفر" أ   اـ البداسن التاراعسػن 

موطف المثّطػـ وتاىيػل بنػاه التثتسػن والروثسػن   ترمسـ الروح الممزقن لديد  ن ادال 
 (1)والثرص  ما نيضن الوطف مّر  أعر  ب د العرام الذ   ـّ أر ا ه.

أّمػػػا فػػػي ال ػػػراؽ فػػػدّف الصػػػفر الثقػػػافي بػػػدأ  مػػػا نثػػػو غراػػػم  هػػػس ث ػػػـ  
ا او الروثسػػن التػػي عضػػو ليػػا المػػواطفالػػدمار فػػي الػػذاو الوطنسػػن وث ػػـ ا سػػتباث

اّف المقارنػػػاو الثسػػػّسن مفيػػػد  ىنػػػا ألنيػػػا ت طينػػػا صػػػور   ػػػف أنفسػػػنا وت يػػػم  ػػػف 
السػػ اؿ الػػذ  ن يػػد اىمالػػو أ مػػف نثػػف ومػػاذا نراػػد ؟ ولكػػي تكػػوف المقارنػػاو أكثػػر 
 سانسػػػن نػػػد و القػػػارئ الػػػا الػػػتم ف فػػػي النصػػػوص ا تسػػػن ب ػػػد أف نتػػػرؾ السساسػػػن 

قػػوؿ المسػػالمن فػػي عطابػػو والثقافػػن ونت ػػو صػػوم ثقػػل الرااضػػن الػػذ  س ػػّد مػػف الث
الماو  ونفترض أنو يعمو مف الّمان ال نسفن ا ن ثػر  مػا العبػر ا تػي أ "ب ػد فػوز 
قطر  ما ايراف ىل سسفترس أسود الرافديف الذىم ا سيو  ؟ وىل سي ترح أسود 

ا (2)الرافديف الم  ػز  وسفترسػوف الػذىم الكػرو  لمػدور  ا سػيوسن العامسػن  الػر  ؟"
قػػوؿ أ "األسػػود تفتػػرس األثمػػر ال ميػػل وتتاىػػم لموق ػػن بوهػػو .. والعبػػر ا عػػر س

السفاح ي ّمد الدما  في  روؽ الفيتنػامييف عوفػا  مػف سػيع العسػار  .. وفيػرا ينػزع 
ا أّما مقّدـ النالر  الرااضسن ال راقي ال نسسن  مػا قنػا  )أـ (3)أسمثن رادؿ بالقط ن"

المنتعػػم ال راقػػي فػػي  أ فس مػػ  بيػػذا العطػػام ال نيػػع  مػػا عسػػار mbcبػػي سػػي 

                                                 
 .314ا يديولو سا والمان أ  (1)

 .04/02/2116صثسفن البديل ال راقي في  (2)

 .22/7/2117رااضي صثسفن المد  ال (3)
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القنابػػل  هػػر  القػػدـ أمػػاـ ايػػراف قػػالا  أ "المفععػػاو ا ال بػػواو الاصػػقن ا والناسػػفن ا
ا وقنبمػػن اليػػـو الكروسػػن ا القنبمػػن السػػممسن هتػػم  مييػػا هتػػم  مييػػا صػػنو فػػي ايػػراف

ا فب ػػػد أف نسػػػتب د ال انػػػم المسػػػّمي فػػػي ىػػػذه الت ػػػابير (1)أسضػػػا  صػػػنو فػػػي ايػػػراف"
ن نالػػف   مػػا المػػواطف ال راقػػي ألّف لاػػن ال نػػع تاثقػػو ثتػػا فػػي الماوسػػن الثاذقػػ

الثقل الرااضي المسػالـ ا ن ثػر فػي مثػل ىػذا العطػام  مػا المهونػاو النموذ سػن 
لمصراع السساسي في صساتو الماوسن ال نسفن ون ثر أسضا   مػا الػّد  تػاثير المثػسط 

ا نقػػرأ فػػػي ىػػػذا فػػي المعّيمػػػن ودوره فػػي تطواػػػ  مسػػػاراو الماػػن والػػػثنيا وتو يييػػػا 
العطػػػػام أ "أسػػػػودا  تفتػػػػرس" و"نػػػػزع أسػػػػمثن" و"ت ميػػػػد دمػػػػا " و"سػػػػيع" و"موق ػػػػن" 

نابػػػل" ا اف مثػػػل ىػػػذه المفػػػرداو المالػػػثونن "سػػػفاح" و" بػػػواو  صػػػقن وناسػػػفن" وقو
بػػػػال نع فػػػػي سػػػػساقيا الت بيػػػػر  التصػػػػقو بالمعيمػػػػن وىػػػػي بالتاكيػػػػد تالػػػػثف طاقػػػػاو 

غػػدو أىػػـ مفػػرداو الماػػن الرااضػػسن  المتمقػػي الداعمسػػن با الػػاراو التثراضػػسن ثتػػا
 المسالمن وأىـ ت ابير الفعر والمدسل الوطنسن.

ذا مػػا ترهنػػػا الرااضػػن وذىبنػػػا الػػػا ال انػػم الترهػػػو   ثرنػػػا  مػػا مػػػا ىػػػو   وا 
أبالػػػػػو ا ففػػػػػي هتػػػػػام مبػػػػػادئ القػػػػػرا   الم ػػػػػّدؿ لمصػػػػػع )األوؿ ا بتػػػػػداليأ أ ػػػػػر  

ر صػداـ وب ػض ال بػاراو الم لفوف ت دساو  ما الكتام القدسـ وانتز وا منػو صػو 
المباالر  ولكنيـ لـ يمتفتوا الا صفثن التمييد الكتابي ثينما وضػو المصػمـ صػورا  
تمعػػص واقػػو الوضػػو ال راقػػي وارتباطػػو بػػال نع ا ف مػػا الضػػد مػػف منػػاىه البالػػران 
 م ػػا  التػػي تبػػدأ فييػػا التمييػػداو الكتابسػػن بصػػور مالػػّوقن ذاو مضػػاميف انسػػانسن 

النػػار واألعػػر   صػػورتيف مرسػػومتيف أ األولػػا لمسػػدس سطمػػ سػػممسن ابتػػدأ الكتػػام ب
وسمهػػف أف يتػػولا الطفػػل فييمػػا ميمػػن ارالػػاد الطمقػػن الػػا  لدبابػػن فػػي وضػػو الي ػػـو

ىػػدفيا .. رّهمػػا    وفػػي الصػػفثن السادسػػن مػػف الكتػػام سافػػل الم لفػػوف  ػػف صػػور  
ندقسػػن )بندقسػػنأ الػػا  ػػوار صػػور الػػدسؾ والبطػػن والقطػػن والطفػػل والسػػا ن ا ألّف الب

                                                 
 النالر  الرااضسن. 00/00/2100الثاثا   (1)
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ا لػدرس ز  ضرور  مف ثسا  الطفل في بيلتو ال راقسن   غنا  نيػا فػي قا ػاو ا
وباسػػتطا ن المتمقػػي أف ي ػػد أمثمػػن أعػػر  فػػي ىػػذا الكتػػام وغيػػره مػػف هتػػم مػػنيه 
انبتدالسن ا فالصور  همػا قمنػا  امػن بصػران تثيػل الػا تفسػير لاػو  أ  يتر ميػا 

ما  مػػػا الصػػػ يد الثسػػػاتي لممػػػواطف أالمتمقػػػي الػػػا صػػػسف لاوسػػػن ذاو د لػػػن ذىنسػػػن.
ال راقػػػي فقػػػد صػػػارو الماػػػن ال نسفػػػن فػػػي التػػػداوؿ ا  تمػػػا ي المتػػػاثر  بػػػذاكر  رأو 
 ال نػػػع بػػػاـ  ينيػػػا وصػػػار القتػػػل م انسػػػا  سفػػػرؽ بػػػيف النػػػاس فالكػػػل متسػػػاووف فػػػي
 منط  القاتل ولكل زاواتو في ممارسن ال نع وف ل القتل اومػايثير ا سػتارام ىػو

 نسفن ثتا فػي الاػزؿ ورسػالل الثػم بػيف ال الػاؽ "ففػي رسػالن  مػا دعوؿ المان ال
ىاتفيػػػا النقػػػاؿ تقػػػرأ الثبيبػػػن ماب ثػػػو ثبيبيػػػا قالاأتثسػػػن غػػػراـ مػػػدمر  تزلػػػزؿ قمبػػػؾ 

و االػػػقن أعػػػر  تردىػػػا رسػػػالن  سػػػع والتفعػػػيس ال ػػػاطفي.نالثنػػػوف المف ػػػـ بم ػػػاني ال
  مػو رهامػا مػف سقوؿ فييػا ثبيبيػا أتثسػن ثػم الػديد  ا نف ارتنسػع بيػو أىمػؾ وت

الػػػظاسا القبػػػل وال الػػػ  المتف ػػػر بػػػال واطع وقػػػد وصػػػل ال نػػػع الثسػػػاتي ثتػػػا فػػػي 
الالػػ ر الالػػ بي فيػػذا ثبيػػم يرسػػل لثبيبتػػو ابساتػػا سقػػوؿ فييػػاأراح االػػد ثػػزاـ ناسػػع 

 راح اف ر نفسي بسؾ".
فػػػػي ذرو  ا قتتػػػػاؿ الطػػػػالفي التكفيػػػػر  المتطػػػػرؼ ذاع اسػػػػـ هاتػػػػم  راقػػػػي  

ل راقػػػي" صػػػّورو مقا تػػػو الالػػػ بسن ال امسػػػن النقدسػػػن م يػػػوؿ سػػػّما نفسػػػو بػػػػ"المش ا
السػػػاعر  الّاذ ػػػن تػػػدىور األوضػػػاع ال امػػػن فػػػي ال ػػػراؽ بقسػػػو    مثيػػػل ليػػػا  مػػػا 
صفثن )هتاباوأ في البهن )النوأ مز و تمؾ المقػا و الناراػن الػواق ي بػالارالبي 

دامتػو  مػا مػا  أظػػف ا بماػن ثػاد   ػدا  وتفصػػيمسن   ىػدؼ ليػا اّ  تػا يه ال نػػع وا 
لكػػف الكاتػػم اعتفػػا ف ػػا   نػػدما اسػػتقرو الثسػػا  ب ػػض الالػػي  ثػػـ ظيػػر بالف ػػا   

أ ".. أنػػػا اراو التثراضػػػسن المتالػػػالمن ا تسػػػننفسػػػيا ب ػػػد سػػػنواو ليبػػػرر غسابػػػو بال بػػػ
مو ود .. أ سش أسامي ب يدا   ػف الػئ اسػمو وطنػي .. الثمػد ت الػفيو مػف ثػم 

هل ما ىو  راقي ا نثف ال م مف  ال راؽ وأىل ال راؽ .. لقد أصابني الساس مف
الب ػػػوض   نسػػػتث  أّ  ثسػػػا  هرامػػػن سضػػػثؾ  مينػػػا أبنػػػا  الالػػػوارع مػػػف أنصػػػاؼ 
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انيرانييف وسسرقوننا" ثـ يعتتـ مقالتو قػالا  "أكػره  راقيتػي ا أكػره هػل الػئ يرهطنػي 
 .(1)بالئ اسمو ال راؽ"

ن ىػػػػذه الطفػػػػراو ال اطفسػػػػن الكبيػػػػر  أنمػػػػوذج أمثػػػػل لػػػػدور الميي ػػػػاو الماوسػػػػ 
والمثيػػراو ال اطفسػػن ال دوانسػػن ونتػػاج ثقافػػن معرومػػن ا فمػػاذا سسػػتث  الػػ م الػػبيون 
الكاتػػػم بػػػالب وض غيػػػر القتػػػل أو همػػػا سقػػػوؿ "  نسػػػتث  ثسػػػا  هرامػػػن" ألػػػسس تمػػػؾ 
د ػػػو  ل نػػػع رمػػػز    س ػػػرؼ الرثمػػػن ا تمػػػؾ لاػػػن نتػػػاج بيلػػػن ت يػػػد صػػػنا ن ىػػػذا 

الػػا تو ا ان نػػا أمػػاـ لاػػن انقابسػػن الضػػرم مػػف التطػػرؼ ال ػػاطفي وت ػػّوز ظيػػوره وا 
مالػػػثونن بػػػال نع تصػػػراثا  ورمػػػزا  فػػػي العطػػػام السساسػػػي والثقػػػافي ال راقػػػي ا ألّف 
التنقل الثاد بيف الكره والثم واألمػل العػادع والسػاس المطبػ  ىػو القا ػد  النفسػسن 
التي تسّير الذاو في  اقتيا با عر ا قبل أف ترسـ  اقتيػا بالموضػوع األسػاس 

 .الذ  ىو )الوطفأ
 الوطن والمواطنة في الخطاب الثقافي العراقي : 

اّف الذاو األنانسن ال دوانسن التي تػرتبط بمثسطيػا ا  تمػا ي ىػي بالتاكيػد  
ا و المضطرهن طبس ػن  اقتيػا بػالوطفتنته  اقاو  دوانسن أنانسن ا وتصوغ لمذا

 عػر ا لذلؾ غدا الوطف الضثسن الكبر  في م ادلن اعتاؿ ال اقن بػيف الػذاو وا
بسبم تمثور هل منيما ثوؿ ذاتو لضي  في األف  مما ينته مػا تثػدثنا  نػو مػف 
) نع رمز أ يتوسػل بالماػن فػي تثقيػ  فا ميتػو ممػا سظيػر نو ػا  مػف "الماالطػاو 
في ال ػدؿ السساسػي ثػيف سقػـو طػرؼ م ػيف بػاعتزاؿ مواقػع الطػرؼ ا عػر قصػد 

ا لمػػاذا سثػػدث ىػػذا التعمػػي (2)التالػػيير بػػو وهسػػاف تيافػػو تصػػوراتو وضػػ ع مواقفػػو"
المػػ لـ  ػػف الػػوطف؟   لمػػاذا ترتضػػي األنػػا أف تػػذىم ىػػذا المػػذىم المتطػػرؼ فػػي 
ـ  فػػي منظومػػن مقدسػػاتيا المبدلسػػن وأ نػػي الػػوطف ؟  اّف األنػػا  موضػػوع  ميػػ  وسػػا

                                                 
 .21/0/2100موقو هتاباو ا البهن النو  (1)

 .391التداولساو ا  مـ است ماؿ المان أ  (2)
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بالتاكيػػد  رضػػن مسػػتمر  لمضػػاط العػػار ي والػػداعمي )النفسػػيأ مػػف لػػدف الاالػػ ور 
مبوا ػػث   سثسػػـ اّ   ػػف طراػػ  وضػػو ثمػػوؿ ل راعوالوسػػط والمثػػسط ا وىػػذا الصػػ

الداعمسػػػػن باالػػػػبا يا أو تمييتيػػػػا أو تعػػػػديرىا أو هبتيػػػػا ا فالػػػػذاو تم ػػػػا الػػػػا ثمػػػػوؿ 
ت وسضسن ناب ن مف لثظػن سػاس ا ت  ػل أنػا المػواطف تميػل الػا تسػوساو تطمينسػن 
قػػد   يرتضػػييا فػػي األثػػواؿ الطبس سػػػن ا اّف انهػػار انتسػػام الػػذاو الػػا ال ػػػراؽ   
س ني سو  أّف الذاو تراد التعمص التاـ مف موضوع الػوطف بثقمػو المػاد  وبػالقسـ 
المرتبطػػػن بػػػو ا أ  تراػػػد الػػػذاو صػػػد التػػػاثيراو غيػػػر القابمػػػن لمثػػػل أو الثمػػػل الػػػا 
عػػارج الػػذاو  ػػف طراػػ  الاػػا  و ػػود مسػػبباتيا المادسػػن ا مثػػل ىػػذا انلاػػا  سمهػػف 

ف لػب ض الػو   ال ػاطفي وذلػؾ رصده في هاـ أديم مثسوم  مػا ثقافػن ال ػراقيي
فػػي  وابػػو  ػػف سػػ اؿ  ػػف ا ثػػتاؿ األمراهػػي  مػػا ال ػػراؽ طرثػػو الالػػا ر أثمػػد 
 بد الثسيف ا قػاؿ  بػاس بسضػوف أ "اعتػرو سػقون صػداـ ولػـ أكػف مسػ و    ػف 
طراقن سقوطو .. لـ أكف أنػا الػذ   ػّر ا ثػتاؿ ولػـ سستالػرني أثػد ا هانػو ىػذه 

ا قالػػو بسضػػوف فػػي ىػػذه ان ابػػن التنوسمسػػن  ػػف  ػػدـ ا فمػػ(1)مسػػالن عػػارج أعتسػػار "
مسػػ وليتو عػػارج ا ثػػتاؿ فػػي منتيػػا الصػػثن ألّف بػػوش األم وا بػػف لػػـ سستالػػيرا 
أثػػدا  غيػػر ثقػػدىما الثضػػار  ثػػيف قػػررا غػػزو ال ػػراؽ واثتالػػو مػػّرتيف عػػاؿ  قػػد 
واثػػػػد ا ولكػػػػف ىػػػػل سمهػػػػف لمثقػػػػع  راقػػػػي أف سقػػػػّدـ ال ػػػػوام نفسػػػػو لػػػػو سػػػػلل  ػػػػف 

انسراليمي ل نوم لبناف ؟  مػف الواضػل أّف األسػلمن التػي تتنػاوؿ قضػاسا  ا ثتاؿ
المػػوو والثسػػا  والثراػػن والظمػػـ والثػػ  وانتيػػاؾ القػػانوف وا ثػػتاؿ    سمهػػف القفػػز 

ن ألنيػػػا قضػػػاسا انسػػػانسن مالػػػترهن   قضػػػسن مييػػػا أو اليػػػروم منيػػػا بطراقػػػن موارهػػػ 
 عاصن بيذا أو ذاؾ.

                                                 
 .05/9/2101مقابمن مو األديم  باس بسضوف ا صثسفن الصباح  (1)
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 لحداثةثقافة الوردة.. ثقافة ا
 (الصحافة)نحو رؤٌة للمرجعٌات الثقافٌة الستقاللٌة 

في السساؽ السساسي الذ  انتظـ البنسن ال راقسن في ال قود الثاثن األعير ا 
بػػػرزو )مسهافيمسػػػنأ  ديػػػد  تػػػد و الػػػا تػػػوثيف الفػػػرد وت ػػػادؿ أف الفهػػػر الواثػػػد ىػػػو 

تطمػػػػػم السػػػػػبيل األمثػػػػػل صػػػػػوم فػػػػػرادسس ا لػػػػػو. ىػػػػػذا السػػػػػساؽ السساسػػػػػيا الػػػػػذ  ي
بالضرور  ف ا  ما والعوصا  مالارهن وظروفا  مرتبطن بالف لا  ا  مقترنا  بالسػساؽ 
الثقػػافي. و  غرابػػن فػػي ذلػػؾا فالسػػساقاو السساسػػسن والثقافسػػن تتالػػابؾ وتالػػت ر فػػي 
الدولن الثديثنا وقػد يتقػدـ السساسػي  مػا الثقػافي لػذاا وفػي سػ سو الفصػامي لعمػ  

سا ثاوؿ )الفرد/ ا لوأ تكييع المثقػع تقنسػا   مػا دور متمايز لو في تثراؾ التارا
وف  مفرداتو. وهاف األغرا  الماد  أو ا لتزاـ القسر  المقدمن المنطقسن لمثل ىػذا 

 التكييع.
لقد نالاو  اقن غرالبسن بيف السمطن أو )الدولن األمنسنأ هما سصفيا 

ن وقد سقمو المفهر )طيم تيزانيأ والمثقع مف ناثسن والسمطن مف ناثسن ثانس
المثقع نفسو لصالل السمطن باذ ؿ وقسران داعمسن. ففي داعمو ))سثمل المثقع 
م مو ن م قد  تالتمل  ما ال مـ وال قيد  والفف وا عاؽ وا دام والقانوف 
وسالر المياراو أو ال اداو التي سهتسبيا ا نساف عاؿ ت رهتو ا  تما سن.. 

ذلؾا فيو متذبذم براغما تي   تيمو مصمثن أما السساسي فاالبا  ما سهوف  هس 
أمتو ا  في األقواؿ أو ب ض ا ف اؿ الظاىر ا أما ا ف اؿ الباطنن فانيا عاؼ 
ذلؾ وسس ا السمطو  بهل ما أوتي مف قو  ل ر المثقع ورا   رهتو وارضا 
المثقع في ب ض ا ثساف بذلؾا و سسما اذا هاف ال رض ماراا ا وانسا أو 

ما هاف يد و السوا  ندما سثمل لمسمطو  ما سقـو بو مف ظمـ و دواف  يتناسا هل
أ. وفي  اقن الدولن 2113ا 20 ما ثقوؽ ا نسافأأ )ثوارا الرافدا ال دد/ 

األمنسن بالم تموا ))ت مل ىذه الدولن بصور  مطرد   ما تفهسؾ الم تموا 
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س تقدوف أف ىناؾ والثاقو بيا وعم  اوىاـ ايديولو سن مف الانيا أف ت  ل الناس 
 تنمسن وتقدما أأ )المصدر الساب أ.

أف الػػػػدور التعرابػػػػي لمثقػػػػع السػػػػمطن يت ػػػػاظـ ثػػػػيف سصػػػػبل دا سػػػػن لعمػػػػ  
دسهتاتور  ديد مروج لفهرتػوا فػي الوقػو الػذ  سمػارس فسػو دوره الػوظسفي ه نصػر 
أمف في منظمتو األرىابسػن. مػا الطاغسػن اف لػـ تكػف البنسػن الوظسفسػن تمػارس ال يػر 

في؟ سثمػػل د. فاضػػل سػػوداني فػػي )المثقػػع بػػيف التكيػػع والتفا ػػلأ ال اىزاػػن الثقػػا
التػػػي يتمتػػػو بيػػػا ىػػػذا المثقػػػع فػػػي تنفيػػػذ المالػػػاراو الثقافسػػػن والفهراػػػن ذاو الطػػػابو 
السساسػػػػي البولسسػػػػي التعرابػػػػيا فيػػػػر  أف المثقػػػػع المتكيػػػػع ))يػػػػ ثر فػػػػي ال ممسػػػػن 

سصػبل دا سػن لبرنػامه القالػد  الفهران بمسارىا الدسالكتسهي فػي م تم ػو سػمبا أأ ألنػو
)الذ  ييي  الم تمو الا ثروبو الالعصسن التي تعم  تكاممو هدهتاتورأا وتكػوف 
ميمتوا فضا   ما ذهرا اسػتااؿ ثقافتػو لتنمسػن غرالػز ال نػع المتوثالػن فػي روح 
ا نساف ثتا تثتل األولوسن في سموهو فتتثوؿ الا ظاىر  طبس سػن فػي م تم ػاو 

 أ.2113)الرافدا  األنظمن الالمولسن
)ثقافػػػػػن الر ػػػػػمأ ىػػػػػذه تقػػػػػـو  مػػػػػا أثػػػػػداثساو ثػػػػػاثأ العطػػػػػام العالػػػػػبي 
والبطولػػن ال وفػػا  واغتسػػاؿ الماػػاير . والػػدوؿ التػػي ت تمػػد القػػو  ال مسػػا  دوف الثقافػػن 
المبصر  سر اف ما تتياو  ه مػم الكػارتوف ثػيف توا ػو بقػو  تقنسػن أ ظػـ. وىهػذا. 

ا تكوف ثقافػن الر ػم 2113نسساف  9وسأ في وبسقون التمثاؿ في )مستدير  الفرد
ا وأمسػػا -وسػػتظير ثقافػػن ر ػػم أعػر  منسػػ من مػػو الوضػػو ال ديػػد –قػد سػػقطو 

مثقػػع السػػمطن الػػذ  ابػػـر مػػو )الفػػرد/ ا لػػوأ  قػػدا  فاوسػػتسا بهمماتػػوا أمسػػا ث ػػرا  
 صوانسا  ميزوما  والها    يثير التعيل.

ن الر ػػما الػػيدو ا دبسػػاو وب ػػد التثػػو و الدرامسػػن. وهػػرد ف ػػل  نػػي لثقافػػ
ال راقسػػػػن و مػػػػا مػػػػد   ػػػػػاـ هامػػػػل عطابػػػػا  ماػػػػػايرا  متطرفػػػػا  ذ  اسقا ػػػػاو طالفسػػػػػن 
و الػػالران. وو ػػدو ب ػػض ىػػذه البرام سػػاو فػػي اسػػتراتي سن ال نػػع تطبسقػػا  مثالسػػا  
لمنظوراتنا الماضوسن. ت ممنا فمسفن التاراس أف ا نسانسن فػي تاراعيػا الم اصػر قػد 
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طام المتطرؼأ ال رقي في )البوسننأ والػديني/ الطػالفي فػي اليدو ضرها  مف الع
)ايرلندا وافاانستافأ والقومي فػي )يوغسػافسا وال ػراؽأ. وهػاف مػف النتػاله الكارثسػن 
ليػػذا العطػػام أف أثػػدث فػػي العمسقػػن صػػد ا   ظسمػػا . ىػػذه البرم سػػاو ا نف السػػن 

اؽا فػالكثر  الكػاثر  مػف الم تزأ ا  ما نبل مقاصدىاا   تمثل ر سا الثقافن فػي ال ػر 
 الال اراو   تبني المستقبل الثقافي المنالود.

والس اؿ الػذ  يثػار دومػا أ أسػن ثقافػن نبتاػي؟ ومػا طبس ػن مثقػع المسػتقبل؟ 
أ أف الثقافػػػػػن P.21يػػػػر  المفهػػػػر برىػػػػاف غميػػػػوف فػػػػػي مقالتػػػػو )رىانػػػػاو ال ولمػػػػنا 
افػد  ودم يػا والتفا ػل )) لساو ابدا سن قادر   ما الت امل مو ال ناصر ال ديد  الو 

م يا والتطور بموا بتيا وموازاتيا والوسيمن الرلسسن ليذا ا بداع ىػي بالضػبط قػدر  
الثقافاو  ما الدمه وا ست ار  والصير واألقممػن والتوفيػ  بػيف ال ناصػر المعتمفػن 
القدسمػػػػػػن وال ديػػػػػػد  والداعمسػػػػػػن والعار سػػػػػػن والتاراعسػػػػػػن وغيػػػػػػر التاراعسػػػػػػن والذاتسػػػػػػن 

ن. أف الثقافػػػػن قػػػػو  ترهيػػػػم فػػػػذ  وىػػػػذه القػػػػو  ىػػػػي مضػػػػمونيا الثقسقػػػػي والموضػػػػو س
والرلسسػػػيا ومػػػا  ػػػدا ذلػػػؾ   سالػػػهل ا  مظػػػاىر و ناصػػػر فييمػػػاأأ. لمثقافػػػن التػػػي 
تبتاي مقدساو منطقسػنأ ىػي ثقافػن ت ػدد الػر   واعػتاؼ ا ت اىػاوا وىػي ثقافػن 

قافػػػن الػػػو ي تقػػػـو  مػػػا المبػػػدأ الثػػػوار     مػػػا الفهػػػر ذ  الب ػػػد الواثػػػدا وىػػػي ث
 -الو ي بالفف وبا دم وبالثضار . )أنيا ثقافن الورد أ الثاضػنن لمثػم -ال مالي

ىػػذا الالػػهل ا ليػػي ا نسػػانيا همػػا سقػػوؿ الالػػا ر )بمسػػؾأا المنفتثػػن  مػػا ثقافػػاو 
ا عػػرا غيػػر أنيػػا تت ػػذر ابسػػتمولو سا فػػي الػػو ي ال راقػػي ذ  ال ػػذر الثضػػار . 

ا غير أنيػا تػ مف أف ثقػل ال مػـ الت رابػي وسػيمن وىي ثقافن تثتـر الكمساو ا ليسن
لارتقا  البالر. وىي ثقافن تضو ))ا نساف في مرهز ال مل ا  تما ي والفهػر ا 
وتثولػػػػو الػػػػا غاسػػػػن   الػػػػا وسػػػػيمن لعدمػػػػن الدولػػػػن أو ضػػػػثسن لمنظػػػػاـ السساسػػػػيا 

  ستقرار السمطن وىيبن الدولنأأ )غميوفا ال دد الساب أ.
ل ديدا  بد مف ر سن ثقافسن مااير   بر انساؽ ثقافسػن في الثراؾ الثقافي ا

 ديػػد . ىػػذه الثقافػػن الثداثسػػن تقػػـو  مػػا مبػػدأ الثػػوار الثضػػار  بػػد   مػػف الصػػراع 
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الثضػػار  المبنػػي  مػػا فمسػػفن ىسمنػػن ثقافػػن أمػػن مػػا والاػػا  الو ػػود الثقػػافي ا عػػر 
نسػػػانسن التػػػي ودوره فػػػي صػػػنو التػػػاراس. همػػػا وتػػػ مف الثقافػػػن الثداثسػػػن بالثراػػػاو ا 

نصػػو  مييػػا الكمسػػاو ا ليسػػن والدسػػتاتير الوضػػ سنا وفػػي مقػػدمتيا ثراػػن الم تقػػد 
وثران الت بير. ىذه الر سن الثقافسن تػ مف بثػ  الماػاير  أو األعػتاؼا فػاألعتاؼ 
فا مسػػن غيػػر مثػػدود  فػػي م راػػاو التثػػوؿ الثقػػافي. غيػػر أف ىػػذه الثقافػػن تقػػرر أف 

لػػا غػػام لمصػػرا او الذاتسػػن وال قالدسػػن وا  يديولو سػػن أ  تثػػوؿ لممنالػػور الثقػػافي ا
 أمر مف الانو أف سصادر فضا او ال قل وساتاؿ ثران التفهير.

تقدـ لنا الت رهن ا نسانسن في ال الـ الم اصػر نمػاذج وضػيلن مػف ال اقػن 
المت ذر  بيف الثقافسن والسساسسن. تمؾ ال اقن القالمن  مػا الػو ي با نسػافا عػال  

  في األرض دونما عوؼ أو الزاـ. لذا فاف مػف الثداثػن الػو ي بػالتاييراو الثضار 
السساسػػػسن فػػػي ال ػػػراؽ والتثػػػو و النو سػػػن الكبػػػر  فػػػي ال ػػػالـ. وىػػػذا   سثػػػدث ا  

ا 0ا ؾ0باثػػػػداث تاييػػػػر ثقػػػػافي فػػػػي البنػػػػا وال اقػػػػاو الثقافسػػػػن )األديػػػػما ال ػػػػدد/
 أ.2113

نظػػوراو صػػثسفن )األديػػمأ ىػػذه ا سػػتقالسن الثقافسػػن التػػي تػػنص  مييػػا م
الفهراػػػن أنمػػػا ت سػػػس لثقافػػػن وطنسػػػن دسمقراطسػػػن ب مالسػػػاو أدبسػػػن  ديػػػد  )المصػػػدر 

 الساب أ.
التػػػاراس   ييػػػزؿ والر سػػػا   تنبػػػو فػػػي الفػػػراغ وت الػػػر مر  سػػػاو صػػػثسفن 
األديػػػم التػػػوازف الثقػػػافي فػػػي اسػػػتقالسن الر سػػػن والتقيػػػسـ والتسػػػامي فػػػوؽ انثرافػػػاو 

ر والمراىنػػػاو الف ػػػن فر سػػػن األديػػػم الثقافسػػػن تيػػػدؼ الػػػا ))أف الواقػػػو وانػػػز ؽ الفهػػػ
تكوف الم اؿ الثيػو  الفا ػل لمثػراؾ الثقػافي فػي أوضػا نا السساسػسن وا  تما سػن 
وأف تكػػػػوف مسػػػػػاثن ثقافسػػػػػن م رفسػػػػػن تاراعسػػػػن مفتوثػػػػػن ل مسػػػػػو المثقفػػػػػيف باطسػػػػػافيـ 

التو يػػاو الثقافسػػن المت ػػدد أأ وأىػػـ مػػا ي هػػد  مسػػو ىػػذا المطبػػوع ))أعاقسػػن النواسػػا و 
النظسفػػػػن العالسػػػػن تمامػػػػا  مػػػػف المصػػػػمثن الالعصػػػػسن والسساسػػػػسن وا يديولو سػػػػنأأ أف 
صػػػثسفن األديػػػم ولػػػدو مػػػف رثػػػـ الواقػػػو الثقػػػافي ال راقػػػي ))فمثمػػػو ثا ػػػن ثقافسػػػن 
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ثسن..  ثداث تايير ثقافي في البنا وال اقاو الثقافسن بو ي مسػتو م لمتايػراو 
و النو سػػن فػػي ال ػػالـ هعطػػو  أولػػا فػػي طراػػ  الثقافػػن السساسػػي   بادنػػا والتثػػو 

أأ اّف )األديػػػػمأ صػػػػثسفن 07/02/2113فػػػػي  0الدسمقراطسػػػن الثػػػػر أأ )األديػػػػم ع
ثقافسػػن مسػػتقمن. تمتمػػؾ ثػػ  الثراػػن الثقافسػػن فػػي الت بيػػر  ػػف ارادتيػػا الثػػر  دونمػػا 

 وصاسا.
اف ا عتبػػػػار الثقسقػػػػي ألسمػػػػا مالػػػػروع ثقػػػػافي  ػػػػاد يتمثػػػػل فػػػػي اسػػػػتقطام 

 ارم ال مالسن ال ديد  والفا مػنا تمػؾ الت ػارم التػي  انػو وألزمػاف طوامػن مػف الت
التيمػػسش المقصػػود فػػي ظػػل ثقافػػن الر ػػم. وسظػػل اثتػػراـ الكاتػػم ضػػرور  فػػي ىػػذا 
الثراؾ ال ديدا فالكاتػم لػـ س ػد ا يػرا  لػد  الدولػن األمنسػن أو سػمطن البنسػن الثقافسػن 

 اتم ومقاصده الفهران.المبنسن  ما النظر  الالهوهسن بااساو الك
وبالمقابل فػاف لمثقػع المسػتقبل دورا  أي ابسػا  سقػـو بػو فػي ا نسػاؽ الثقافسػن 
ال ديػػد ا اذ  مػػا مثقػػع المسػػتقبل أف ))س تمػػد  مػػا تماسػػؾ ذاتػػو وصػػابتياا أ  
اعتسػػػػػار ذاتػػػػػو مػػػػػف  ديػػػػػد لممسػػػػػاىمن فػػػػػي عمػػػػػ  البنػػػػػا  ا  تمػػػػػا ي والثضػػػػػار  

فػػػػػػػن )ا ديػػػػػػػمأ ثقافػػػػػػػن الػػػػػػػورد  والثداثػػػػػػػن )السػػػػػػػودانيا المصػػػػػػػدر السػػػػػػػاب أ اف ثقا
والموضو سن والثسادسن. ومثقػع المسػتقبل ىػو المثقػع الػذ  يبتكػر دوف أف يز ػي 
المػػػدالل ال وفػػػا  لمصػػػادر السػػػساد  ال ديػػػد  فػػػي أ  بمػػػد مػػػف أ ػػػل عمػػػ  دسهتػػػاتور 
 - ديػػػد. وىهػػػذا سهػػػوف )ا عتسػػػارأ نقػػػسض )السػػػعر أ و)الػػػورد أ نقػػػسض )السػػػيعأ

الدولػػػن األمنسػػػن رمػػػزا  طاغوتسػػػا  ولػػػـ سهػػػف يومػػػا  مػػػداف ا   ػػػف  السػػػيع الػػػذ   ػػػرد فػػػي
الالرؼ الرفسػوأأ. فػي مقالتػو ))سػ اؿ المسػتقبل.. ومسػتقبل الثقافػنأأ سقػسـ د.  ػابر 

أ تفراقا  بيف انموذ يف مػف الثقافػنأ ثقافػن 0977ا 465ال صفور )ال رهيا ال دد/ 
لعاقػن لمف ػل ا نسػاني تنالال بم ػاني التقػدـ والتطػورا غيػر منفصػمن  ػف القػدر  ا

المتثػػػػرر فػػػػي الو ػػػػودا وت سػػػػس  الػػػػا ن ىػػػػذه الم ػػػػاني فػػػػي  اقػػػػاو استالػػػػراؽ 
المستقبل الوا دا بوصفيا الم ػاني الميسمنػن  مػا غيرىػا مػف الم ػاني المازمػن أو 
الموازاػػػػن أو ثتػػػػا الم ارضػػػػنا والثقافػػػػن التػػػػي تنالػػػػال بم ػػػػاني ا ثسػػػػا  والتناسػػػػس 
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من  ػػف م ػػاني ال بػػر التػػي ت مػػو مػػا بػػيف األزمػػاف والمثاكػػا  والتقميػػدا غيػػر منفصػػ
المقػػدور  وا نسػػاف المثػػرـو مػػف الثضػػور الفا ػػل فػػي الو ػػود. ونثسػػم أف ر اتنػػا 
الثقافسن تتطاب  والتوصيع األوؿ. فاننساف في واد  الرافديف مػا انفػؾ يبػدع ذاتػو 

و و في االهاؿ التا ثتا في األزمنن األكثر ظامسنأ أنو انسػاف التثػدساو والتثػ
  الثوابو والمهرساو. لذاا فاننساف ال راقيا والمثقع ال راقي تثديػدا ا ي ػد ذاتػو 
أكثػػػر دينامسػػػن فػػػي ثقافػػػن ))تصػػػنو ثاضػػػرىا مػػػف منظػػػور مسػػػتقبمياا و  تفيػػػـ ىػػػذا 
الثاضر ا  بوصفو ثرهن مستمر  مف التثوؿ العػاؽ الػذ    سهػع  ػف صػ ود 

ىػػذه الثقافػػن مػػف ماضػػييا ا  بمػػا يػػدفو  سػمـ التطػػور الػػذ    نياسػػن لػػوا فػػا تنالػػال
الػػا مسػػتقبمياا وتقػػسس هػػل مػػا فػػي ثاضػػرىا باسػػيامن فػػي ثرهػػن التثػػوؿ صػػوم 
المسػػػتقبل الػػػذ    ثػػػد لو ػػػودها و  تػػػر  فػػػي المسػػػتقبل نفسػػػو سػػػو  امهانػػػاو مػػػف 
ا بػػػداع الػػػذاتي الػػػذ    ينسػػػس غيػػػرها ألنػػػو ي سػػػس زمنػػػو الطػػػالل با نقطػػػاع الػػػذ  

لمااير  وبا تباع ا بتداعأأ )ال صفورا المصدر الساب أ وىػذا سستبدؿ بالمالابين ا
مػػػا أكدتػػػو صػػػثسفن األديػػػم فػػػي  ػػػددىا األوؿ وىػػػي تػػػد و الػػػا )التاسػػػسس لثقافػػػن 
نمػػػا همالػػػروع  وطنسػػػن لػػػسس لمػػػل  الفػػػراغ الثقػػػافي أو هبػػػديل لاسػػػام سػػػمطن الثقافػػػن وا 

لسػ اؿ القالػلأ هيػع ثقافي قالـ بذاتػو الثقافسػن المسػتقمن.. أنيػا ت نػا با  ابػن  ػف ا
 ينباي أف سهوف موق نا مف العراطن الثقافسن في ال الـ.. ا ف وفي المستقبل؟

ت ممنا فمسفن التاراس أف ا نساف في باد ما بيف النيراف سست يم 
لمتثدساو المصيران لمطبس ن والزمف باست ابن اقو . ول ل في ذلؾ تكمف  ظمن 

 الفمسفن وثتا الطوفاف األعير في باداد. الثضار  الرافدينسن منذ  صور ما قبل
لقد ذىبو مو الرااح )ثقافن السيعأا فيل ستاتي مف الرااح )ثقافن 

 الورد أ؟. 
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 .ـ2113مثقافن ا القاىر ا الم مس األ ما لابراىسـا الطب ن األولاا مطب ن 

النقػػد الثقػػافي فػػي العطػػام النقػػد ا ال ػػراؽ انموذ ػػا ا  بػػد الػػرثمف  بػػد ي  .44
ا بدالػػراؼ أ. 2101 ام ػػن البصػر ا  -أثمػد )أطروثػن دهتػػوراهأ همسػن الترهسػن

 د. ثسيف  بود اليالي.

)بثػثأ  راػد   النقد الثقافي مالرو سن البقا  لةالمل ا د. ه سالـ سػ د ي .45
 ا باداد. 2115ا  89األديم ال دد 

نقد ثقافي أـ نقد أدبي ا  بد ي الاذامي و بػد النبػي أصػطيع ا دار الفهػر  .46
 ا2114دمال   –

اليسمنن الذهورانا بسار بورديوا وأ د. سمماف ق فرانيا بيرووا المنظمن  .47
 .2119ا 0ال رهسن لمتر منا ن
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في الارهي والثداثن ال رهسن ا ميند طارؽ الوقوؼ عارج الثقافاو أ النقد الثقا .48
 ا باداد. 2119ا 0ن ـ )بثثأ م من األقاـ  دد

49. Ann Oakely, sex Gender and society, Gower House 

England , 0989. 

 المجالت
ال ا فػػي موقػػو األدم النسػػو ا مصػػطمل لتيمػػسش ابػػداع المػػرأ ا فينػػوس فػػ -0

 .2116/يناير/5دورما 
الذهوراػػػنا  مػػػي ساسػػػيف ب نػػػوافا بثػػػثا م مػػػن  األدم النسػػػو  واليسمنػػػن -2

 . 09/01/2116المد  

انف ار الصمو الكتابن النسوسن في الػسمفا ثػاتـ الصػهرا بثػثا  م مػن  -3
 . 09/01/2116المد  
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